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Tšldňdll:čwutujnnsliěhn šx!ťdirtmi.

Podúwúlue Wtim klližečxku,teterciš U pťirownúni kU

knihúm, jež Uslsse Dědictwi w prúwš lUiUUlých letech

luhdalo, jest welmi skrowllň. To wyžadllje cUnlmUP.n
J Uedčjc se to šsljisté, abychom flmd my mčli Učjakčcho

UžitkU štoho, Uýbrž lchospodslčxi:li dčdictwi jeduim ro,

kclU, žůstmlc nadbhtek lřdflxxl pro leto bUdoUci. Jen

údowé maji prčxwo Uaxnasse dčdjctwi aUeb úrokh š Uěho.

Pťiswědči UčUUkaždý, že w Urimllých lctech wychúzely

kniby objeum welikčho, obfschu důleščtšho a eeur,x wy:

sokš. Toli se dilo, UlUsi sc jedlljm rokeem odpočiUoUti,

Uby sc sily šotmoily a aby šasc úrodnost Uasscho dědč:

rtwi blǧlslwinkcxjici.u Eo tcdy Wcinl letoš jest šadru

žiUo, w bUdoUcich letr!ch bndr žcxjisté Uahrnžcllo.

Krližfa letossni psainn jest hlmolrě š ohledem UU

lid starssi U wesnický. Proto tisstěua jest pismcm wět:

ssim a tak šwlmoU frakturon, po které w poslednichdon

letech Umohým se šasteskťo.u Probirú Učkterš člúnkh

wiry a Ulrmoii, proti kterým šn Uassjch dllů Uňběho se



čjni w listcch weřejných i lU žiwotě obecnčm, aby wěťici

w tomto boji Uasseho čcst we wiře a w mrmoech kťeskcma

skeýchUlwrzeUi byli. Prawil jsem, žc kuiha ta jest psúlm

blawllčpro lid starý a wesnický, jenmž časclll pro chU:

rawoft, šloll powětrnost a lozdňlenost chrúmu Pčmě er

možno býwú, siysscti slowo Boži. TU tedh mú se takoa

lUýmto lidcm jakčsi núhrady poskytnollti.

Wšalj:li jsme letoš žwlússtui oblcd prúwě Ua tUto

tťidn lmsseho údskwa, nebudiž od Ulladssich we zlč whu

klňdúllo. Nebok mladssim čtenňieům wlnstuě podúny

gbyly oba dily knnciouúlll, ťterěž stle w nlilmlých dwon
letcch wydali. Núm Uelzc wydňwati kuihy, kterěžbh

čaždým rokem každčmn stejně whod byly, pročxežjednou

tU podrUhé jinoU třidu čteuúťstwa obmysliti mUsimcz

Spraloedlnost j lúflea kťcsinnskú tač weli.

W Praše Ua deu flo. Jo;efa, dne 19. bťežna 1865.

Binc. Bradcič,
ixeditel Dčdietwi.



B Ušitrčnnsti nňbnšnťhn roťjimčmi.

.,Zp::sstěnčm zp:šsstěna jest wsseáž:,země; ncb neni šúťnčbo,
kdobd srdcemrozwazowal, ldobd ronlmal.“ Jerem. 12, ll.

„Qbraste se dUl,hcm mhsli swč a oblecte nowčbo člowčka
podle Boha stwoťeneho w jprawedluosti a w swatosti prawdh.“

Efebsk. 4, 23.

W den BohU šafwěcenú mú každý leťesiantačč ow BohU a pťikúšmlich Božich rozjimati, Ulú Uciboža
x ábxš.xm)m čxtenim,modleninl i jiným dUchoinm cwla
.xQ čenim se obimri a w„;dčlúwacčoUeboť jčstčxjest to

wěc, žc lidš proto taleé do hťrchll klefaji, ponč:
Umdž Božské prawdy mčxlo kdy ro„šeinmji, w dobrěm
nnilo kdn se posilsmji. Be.ž Zpotomúm sebe a be„; čaftébo
rošjimeini o wčcecbfpaseni Uasschosetýkajicich ochaijeme
w ctUosti n padúmc do hťichU. Naproti tomu šafe Umozi
byli rožjiUuiUim o wččných prawdňch kn pokčmi obraireni,
Umozi zm“e Zdokolmlclli a leBohn blišc přiwedeni. uu
ešw. Frmltisscč Salcšský chlě jsston ofobn po Bohll a po
křesťanskédokounlofti dUchtiri, jenž jeho pomoci si wy:
žúdala, wssemožllč wUUčiti n Uúležitč Umoedeni ji w
lonl poskotnouti, ro UčiUil? Wsselijaleú dnchowni jejie
mU fthU přiměťemi cwičcni sepinl, alxo mm m Ujch
čtour, ro,;jinmjic a dobrú ťodsen.d„šetičillic. mkto w rluosti
a w su.mtosti prospčxla. Rdoťeoljw tmo poslld núm žachou
x 1
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UmnoU knihU Frantissfa Salešskěbo, Filothea zwcxuoU,
čtc a w ni obfaženú uaUčeni k Užitlendnsse swě obraci, ten
obuowi se dnchcm, posilUi a rozbojni se w ctnostném a
bohabojuém žiwotě. uubecb pťikladelll oswědčil, jať
nmozi rozdimáUim o wěčných prmndúch byli Ua rao
weni, Uwe n zde, co fe stalo r. 1831 w městč čxtu
tingn. j) sttú sstudellt, Wilim Tope jnlěnem, Učiin

ourU proti tolúdč, wsnzen byl do žalúťe, do Uěhož š se:
oU wšal b totiž oluylem u knihu TomčxsscKempeU:

skčho. Když ši byl w žulúťj otelnťcl, mrsstil ji do leouta;ale po Uěkolia dnech szal tnto knihu uu Ueb ho trúpila
dlolchú chroilcuu otewťel ji a čctl w Ui. J opět četl, a
wsiecko Uúležitě nwažowal i rošjinml, a hle„ tim se mU
do Umslifpokojerst lmwrútila. QUf pošUúwal pobloug
zeUi swč a želcl prowiněUi swčho. Žc pak Ua jobě jemil
pewný úmysl, polepssiti se, proto jej krúl dťijal Ua milost
a wsseckomU odpnstil. u ch, Učinimc: i podobnč,. bUe
deme:li totiž fwatč Božskč:prmody pilnč čxisti, o Uich rozu
jimati a febc špytomati, bUdclne:li Ua sobě jewiti pewný
úmhsl, že dlc požUalých rawd se šacbowúnle, že fc dU:
chem obnowimc a oprqw U polepssime, tehdúž Uúš pťix
jmc na milost Pčm Uúš a Krúl wsseulocný. QU odpusti
učUUw swcitosti pokúni losselikú prowjuěUi nasse a Uadto
obdaři dllsse nasse mnobými mjlostmi. u

Nuže lohlmslmžlljme se, abychom Uelo!jko sami spasia
rclnč wčci čitnli, rožjinmlj a sebe w pobošnosti cwičili, ale:
brž abUchomijiným, šwlússi swým podťizeuým přiležitost
ktomu podútoali, abh i oUi w kťcskauskčm,bohUmilčm žiu

Z) dle Macana.
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wotě sc posilnili a se těž poučili: kjakémU cili stmoťeUi

šou, a w čem se.pramé, Uepomijejici sstěstiUassezaťlňdčl?w. Bouamentura swčdčitakto: „Nic w tomto žčwotěer
riti se sladssiho, nic chtiwčji sc Uepřijimú, Uic lmǧsl od lúskh
smčta tak neodlUčUje, Uic dufsi proti pokussem taf Uesili,
a člowčka ťU každčnm dobrému skutřu Uepowzbnžuee.,
jako rozjinlúlli.“ u Skrze častčUúbožněrozjimúlli ččor
wčk takťka se spťciteli š Púnem swým, a proto snúze pak

jr!ho,hť,cssnjewssecko, což kromě. Boha we swětě se Uawazl.“
Powažmc, že dusse Uasse nic dobrčho

sanla od sebc Ucwydúwčx; Uebokmusi an š mcc
likým Uamúhúuinl wzdělúwúlm a ossctťowcilm bl)ti.
NcUstúle musi do srdci Uassich dobrú mhfslcni a pťeda
sewzcti wsstčpowúlla býti modljtboll, Uúbožiným čtenim

a rošjimcinim, taktěž musi fmatými prostťedky pčstou
wúua býti, pťitom mUsi i konol nassich žlúch žadosti
wytrhowún býti, sice by se co newidět Zahrúdka dusse
Uassi w pUstiUu obrútila a Bohn Uelibila. Starý
zlowolUý ťloloěk žijc w Uúď ftcile, a Ui y UcUstč:wúsmýc
sslcti, žcidati a jednuti toliko tčlesně. uu „Jestik zúleon w
údech Uafsich odpomjici zúkoml ducha a zajimadici
Uúš m zcikoUU hťichu.“ d) u Pročež Uowý člowěk Ua
chowni, aU po Bohu tonži, nesmi w Uúš Zahcilcti, nec

smi Uikdwpťeftúwati, Z wiry žim býti, podle wirp snxýr
sslcti a jedlmti; i mUsl každého dne š Ulilosti Božl poka
schi šléUUlodporowatj. Wfsim prúwcm žcidú toho Spao
sitel swčta Ua každěm křcsianu. u Kdož jeU zewnitť, toe

x) Řim. 7, 23.
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uzťu
liko dle jmčlm k wiťe čťcsfalllfččfc ;lmji, o těch zdc Ueni
šminko; Ueb oUi Uedbaji na to, co swatébo jest a fpasiu
tolnčho. Nwstk UejedUiťřesfmlč, jeuž Umji dobroll wiili,
daji fe předrc starostmi swětskýmt tak klamati, tak jimi
.qaplčsti, žc nUi dosti časU, ani dosti pionsti a pošornosti
newynaloži Ua duchonuri febe w,;dčlúwaini a sebe posil3
UčUi. Co „:.toho pak Uúslcdnje? To, že jejich wira slúbnc,
.še jejich kťrsčanskú lúska stydUe, a že při Uich žiwot Ua:
prosto tělesUý se rošwimlje wic a wice. Wssem o fwč
spaseni UpťiUmě pečUjiciUl weli swatú powiUUost, nby fe

Unbdxťrssiswč čnš od čnsUšotawowali, čistili a posilňowali;Ue U

Ustnwičnč še swčtem obcolUúUi Uasse
působi Un Uciš loelmi sskodliwě. Jako se chytú
prach Ua Uúťadi w obydli Uassem n brzo fe wedira do
těch nejskrytčjssich mist: prciwč tňk chhtú fe prach swčt:
stečhožde obcowúni, teU plewel maonsti swčtských na
dUsse Uasse, i byťbychom se dosti Ua pošorU měli, weu
dirú fe, aniž toho kdh po„;orUjeme, do wsscch skrýssi
srdcc Unsseho; Uačež pak se swětlo wiry pošwollm za:
trmňxlje, čistota frdce se posskwrňllje a dUsse se od
Boha warnche. W prawdč lUssclikčpo,;emfkč wěci
působi un každěbo člowčxka jafoxlsi moci kouchlwu,
jrlikoš ho chtčxji lolmdmlli slonmi, sUlUslůUx těla lnho:
dicimi, dolii k žcmi pťitúhnouti, U tU ho tak UpoU3

tati, alm Un Bohn a Ua wčxčnostZapomrnul. Tšro tU při:
čiUU potřrbi Um člowčk wždy silUš wirp, aby Uprostřcd
tčchto osidrl smčxtnžiistal smoboden, abo prost bUl wsseliš
fúch Zlúcd ňčxinleii této nlorj leoušolllě n lúkawě. m
J fprnmrdlimi lidé Ucmobli tolpo po delssi čxanwUdršrti;



uZn
citilif na sobě, že skrzc stúlč obcowúUi šc smětcm Ulndlču
waji w ctuostuem žiwotč. Protož sc čnš po časc Ua to
oddali, aby Upřimně a uepťetržcne o Božfkých prawdúch
rozjinmlť, nby srdce swú od faďčsskéhoplcwelc i odr wsscch
tajných fwodů šúdosti tčxlefm)chwyťistjli, scbc Un dUssi
občcrftwili, posilUili, a potom abh tim ssčaxstalčjiťUrčce
Učmn cili krúčerli.

W prnwdč Ucšcileži jen použe lm tom, abochom
něro o Bohn a o Jcho prawdúch čctli, ueb nčxjakšUú:
bo..žnčrošjilnúui n ntodleui koamli, alcbrž nejwicc Ua
toul, abychom sc pťi tom dnchcm obnowili, w doe
brčm posilnili a sobč žaiiobili hojuost Urilosti Uňnl wrlnli
potťebných.

Wšdlxťnikdo ZUúŽ eri, jakč kruté boje
a jakň tčxšťú pokusscUi Uúnl wssem nnsta:
U oU. Swrchowchú jest jiš čxašk připrawčx, abUchoUl ho:
towi bylid; ucb w Uasirm lUčkUjcwi fe welikú nlrawň po:
rUsscUost,a tnkč nepřitel Uassichdusii nenstúlc obchciži jako
lew iewonri. Hle, smutné wýjclUU wěleu Unsscbo doswědčxnji
ljllxsitě, „šoUsilujc Ucpřitcl wirc uež kdo jiudo, unsiti koU:
kole Ua wiuici Pňučx., ancb dokourc podmrútjti stňneť
Boži. n Delulě rostonci ucwěrn čxilita uowň llekťesčallskú
oswčta a ty lichč Uúblcdy o swobodě, jeuž kafdé wrch:
Uofti wojuu wUpowidaji, šwlússtčx pak bišisslm spúuok,
do učxhož lid w pobodluém pokoji rúd klcsá, bplh
a jsoU tobo pťičillou, šc Unlozi potrntili wčdomi, jnkč to
sstčxsti,búti prawýnl kntolikcm, a še nmoši tmn blednji
fpaifl:, kde ji UiledUUalé„;ti uelzc. Nwssnle ledc Ualcšncmc
spúfU, Uc:li w Kristu a w cirkwi ero? uu Bn Zajistéstút:
nikowč nej;knssrUčxjssiď důmčxrou obrmxnji šraley fwé k cir:



nť;u
kmi katolickě., widouce w Ui jcdinou skúln, o ktcroU se mor

hoU rozrúžcti w?tcl,y rozboučcUých wčxssUilidských a útokyžiwlů Ucpťčxtolfý , uUzneiwajicc w Ui Uczwratllý flonp
a Utwrchi praw y Uproftťcd Ulěuiwých Ulhsslčnek lid:
ských, u witajice w ni bczpcčnoll sstěpnici lcpfsiho poZ
kolcUi lidskěho.

Křcsčmlč, katolici! čaš jcst, abychom sc probudili
zc spčmkn. Wlažnoft jcdněch ať fe proměui w horlcni,
erědomost a hřissUost drUhých ak sc proměni w ťeťc3
sianskč obcowúni, aby Uúnl Ucodňal Pún winici, wida,
že Urpťinússimc leč planč oloocc wirp kťesianskě. NutUo
jcsi připrawowati sc a stciti Udatuč proti Ucpťitcli, ktorý
chcc mezi Ucimi žawésti pohcmstwi Uowč, který zúkeťnickh
whstu ch; UoboťUmi slowa žiwěho i pfmlébo a tisstčUčho
Ucfwčxomitě poUžiwati aU otřcbowatik flocdcnincoftrae
žcných owci Kristowých. . tůjme tcdy Uoobrožellč, alc
prwč odložmo břimč wsscličýchUeprawofti a cwičirc fc wc
žbrani, pťiprawlljmc sc k boji mrawuium; Ucb ch bolle
Ueni žúsluhy, a beš zúslulm Ueni odplatU w Uebcsi ).
Nepťcstúwejlue cdoičiti se w Uúbožllúch wčccch, Uopťe:
stúwejmc prawdy Božskč čxifti, se Ulodliti a sc dllchowně
wzdčlúwati, taktčž i jillýchd k tomn horlimě powzbl:u
žujmc. u Ehraňmc sc, oddati sc lolažnosti a lcnosti
duchonmi; Uobo Púu drži lU rnkoU swl)ch Uech kliče
milosrchstwi, aldy UčUn brčmy milofti otewřcl, Uýldrž
takč kličc sprmocdlnosti, abU jc Zawťcl. N w skntku wssie
ckni, kdož fc ftali lcniwýnli Ucb lhostcjnými U wěccch spa:
seni sc tykajicich, padaji buď do zoufalstwi, Ueb do žtupč:
losti a Zmrtmčxlosti, jclikoš Urciti Uesstěsti sloě. a Uenau
hližcji, že Udypadli zmilofti Boši a žc ZexloržellijsoU. u



wdčb

SlUssno jest, pťipomenouti zde takč: to, že mnozi
z poťúthl při dUchoinm cwičcni a rožjimúm pociiji
w sobč dobrých účinků, a že wclice fe z toho radx;již tak
jako nemocUý radllje se a rúd i těch nejtrpčich ler poo

žiwú, pakeli jen pozorUše, že Ucmoc jcho mizi a že mUdrawi přibywú. Nč tcťl alc dle pťirochč powahy
Fwé š welikoU nechUti ktolml dUchoinmU cwičeUi pťiu
stUpujč, a jim jest sc co řcmúhati; nebok fe jim zdú, jao
kobh Božskč prmndo jiaš Uezažimaly, jich wnitť Ueproo
nikaly. u Eo se prwnich thka, ti ať wždy nmji Ua pac
měti, že Uikoli wllitťni potěsseni aneb sebe powhraženi,
alcbrž že očxisstěuisrdce a obnoweni žiwota hlawnim jcst
zúměrcm pťi dnchowninl cwččeUi.uu u Eo se drUhých
týče, ti af Bohn dčxknji,že žapirúuim sebe Usteei núsili
čiuiti pťirozeuš powaže fwš. Neboč i to jest do rodini,
mltohem wětseckiUadx ono, jestliže jen sebe wčrUě pťemúe
haji, a od Upřinnlého pťcdjowzeti swčho UeUstnpUji. ZkU:
sserst Uči, že wssickni, kteťi š takowýmto přefwedčeUim
w Božskýcb wčeech cwičiti fe počali, toho Uejlepssiho
prospěchll naboli. W prmodč působieli milost Boži méuě

šjcwllč w dussi lidské, tim anocllčžssi a tidn trmanliwčjssiýwaji účťllkytéto milosti. Pročeš kpolitoloúni jfoU wssi:
ckni, kteři cmi moci swatč wiry, an pUdem potťebnosti
swč nedclji se pohnouti k fwatš horliwosti a whtrwaa
losti, kteixi Uechtěji fobč Učiuiti Učlsili an po kratičký
čaš pro blaho swš. u Podobnč k olitowúni jsoU i
ti, kteťi núbožuú čteni a spasitelna rozjimúui lho:r
stejnč, běžUě a uepošoruě odbýwaji. Tito i onino
jsoU leice k poljtowúni; neb jim plati wýrok teU,
ktcrý nad mčstem Babylonem Udyřkmltjest U proroka



bšu
Jeremiússe: l) „Hojili jsnlc Baldylon, a Uelli zhojcll;

opnsimc joé a poǧďule jedeuka,ždý do zemč swč; uebopřissel až Uebesum soUd jebo.“ Taktčxž lati jim, co
Spasitel Uúš nad Jerusnlénlem, který zšlžšel wýstrao
thi Púuě, jcdeukrútc w plňči ťekl, totiž: „Jernsaléme„
Jrrllsnlěmc! kolikrňte jfcm shromúžditi chtčl sUnh twč,
jako slepirc shromažďnjc knťgitlenpod kťidla a Urchtěl jsi.
Ni! za!locbňse wúm dům wúš prtýf“ e) Tak dllsse zhršex
jici wýstra mni a prmUdmui Bošskými ostalwn pnstč.
Chrcmiž Bnh, by se Uúš týkala slowa Spasitelc ixkon:
riho: „Lid trUto ústy Umc rti, olc srdrr jebo daleťeéjrft
ode mne“ g)u aneb slowa sw. Pmnla: „Wyznciwaji,žc
bh Boha zlmli, alc skntkhch zapimji.“e)

Modlitba.

Múme, ú Božc! silnčxpťedsemjšeti, Znsnditi sc o to,
nbUchom bojllých milosti Twých Uablli; pročež profiulc
Tebc, osločxčro„;llm núš a žahťcj sr rc Uasse, nbljchonl
Twoll lúskU, jnleoll neim Ud počšiwných sťentrich smých i
Zjeweuých prawdčxch znňnm činiš, dobixe porbopilj, a roo
folim čtellšc a rošjimúmc spnsitelllčho, takč to pluiti se
snažčli. Zúdost Ulúmc wrouri, lUc wiře a Udctnosti se
Upewniti, a takto U Tebe a skrzc Tebe wčxtssihošalibeUi
dojiti. Nechak fe k Uúm připoji nasse pixcnlilú Matka
Pmum Mnria i UdssickUicmdčlé strúšni a xmssi fwati pa:
trouowé, Uechaf sc knúm pťipoji a při Uciš stoji, abh při:
Ulluwmui swými mdlolm Uasii podporomali, prosire,

ll) 51, 9. e) Mat. 23, 37. 3) Mat. 15„ 8. e) Tit. 1, 16.
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aby TrU, jenž Učnn dal chtěni dobrěbo, dal núm těž dor
konúni a sctrwúni m dobrém gxždo leoucc. „Súnl Pún
Jršiš Rristuš a Bůh i Dtec Uúď, letcrýžzmllilowal Uňš,
ň dnl núm potčsseni a Uadčji dobroll znlilosti, potěssuj
srdri lmfsich ň mwrdiš naiď.w knšdéul skutku i w ťeči dor
brč.“ lld Chluúlcn lmď JcžiZ Kristuď wšdycko a pmlnj lo
sixdrich lmssich po Udsseckywčxfo wěkůw. Nmen.

pbuo

iUiry žcst Uňm li spnsrni Urwyhnntclně třrba.

„Amen prawim wúm, ldo wťťiwe mUe, mútžiwot wěčUý.“
Jan 6, 47.

„,Jdoncš po fw,sfnn swě!ě, kaštc ewangelinm.wssemu stnššd,n
ťem. Kdo; Uweřxa polťžl sc, spasen bud;; kdoz pal uenwm,
bndet zatracen. Znamem pak t.no, kteťl Uwčři, následowatř
bukon atd.“ Marek 16, 15.

šistý člowěkpťimrdl stm swěhoZlúmdnchempofcd:x lčho k Pnnu Ježissj,ežúdaje, qby jennl Pún spomohl.
ee J ťofl jenlu Jcžjď: „Mňžešxli wč!ťiti? wsseckoecst

nlošné :UěťiciUlU.“ancd powolal otec pachokcte
P š slšmni a řckl: Wčťjm Pano, spoluoz Uedowčťc

Ulé. Pročrš slitowal sc PúU a pswobodťl pacbole od
šlěho dncbň.š) KdUž bUl Pňu Ježiš Uomocným spomohl,
rasto ťxiťeúmnl:„Wira twú tebc U„;drmoiln; žr jsi wc lmlc
Uwěťil, stňlo sc to tobč.“ uu N tak Ua mšlohých Ulistcch
slU. cmangolia widčti jest pntrnč, žc Ježiš předo wssim
žúdú, nbychom mčli siluon, žiwoll wirll, be,; ništo Uelze

j) llu Thešsal. 2, 16. e) Marek 9.
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fpnfeni dojiti. „Tak Bůh Urilowal fwčt, žc Shna fwčho
dnl, aby žčxdný,kdo w Něho wčťi, Uczahyunl. Kdo wčťi
w Nčxk)o,ncbýwčl fonch, cxlekdož erčři, již jest odfone
šerlcked) Totěž žňdali fwati aposstolowš; Ueb swcxtýPawel,

Ukčxzaw pťi núbožUých osobúch Starčho šxšúl?ona,l čakoUmoc mčx do sebc fwatú wira 2), doklčxdci: „Bndeš: i wyu
zUúwati listn swými Púna Ježissc a w frdcirswěm wčťiti,

že ch Bůh wškťisilz Ulrtwých, sť:aseubndeš. Srdcem feanistc wěťi k fprmdedlnosti, a e ústo wyzuúni děje se
kspaseni“ atd. 3) Taki w listn kU Gnlat. e) di on:
„W KristU Ježissi (w UúbožexlstwiKristowč) ani židowe
stwo cmi pohanftwo Uic noplati, ale wira, kterúž skrzc lú:
fkupůsobi.“uu Wira tcdy žiwú š lúskon spo3
ženčx pňsobi fpachi; „ueb wira bež dobrých
skutků lxlrtloú jeft,“ di fw. Jakub. 5)

Túšemc sc wssak, co jest wira? Wirn jest dar Boži,
jcst fwčtlo, jimžto obdařenh člowčk wsscckomile cxochotnč
Za prawdu Ulú, co Bůh zje.wil, co Kristnš Učil a remU
weli cirkrw tKristowa wěřit, o.tšjest to w Pismč swatčm
psčon ncb UeUi. „Wira jest nadějných wčxcipodstata a
jistú důwod newiditcluých wěci.“ 6) Núsledowně wčřiti
Ueni tolik, jako nčxčch pťiswědčowati, ancb nčco u scbe
mysliti a miniti; Uýbrž wěťiti jesk, šccla se Ua tom Ustau
nowiti cx w srdci swém úplnča býti Ujisstěnu, šc, cokoxl

liw Bůh Zjewjl, prawdou jest erywralnoll. N co roz2
Umelǧl swym urpochopnjeme, to pewuě wčťinlc proto,

ťšanb, který Uúm to šjrwiti rúčil, wěčxUčrjest prawda.Uh Uikoho Ueklmnc, a Du UčUUfwatč prawdy žjcwilupppuw
„ l) Jan 3„16.18. e) Žčd. U. ex Řim. 10„9. e 5,6. 2,17.

e) Zidům 11, 1. ) ) z)
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skrze swč prorokh a ncxposledysirze Syna fwčho Ježissc
Krista, „Jemnž wssickUiprorori swčdertwi dňmaji, že od:
pUsstčUi hťichň wcžmou skrže jméllo Jeho wssickni, kteťi
wěťi m Nčho.“ j)

Již ale tč loirh Kristowy jest každčmU
člowěťU tťeha. Swati otcowč pťirownúwaji wce
zdežssi žiwot Učxš ťnloťi, Ua Uěmžto ťpťisthPU iwota
wěcUěo jako plawrme. „Jako loď u di sw. Rešoť u
ktcroUz kotwice Uedžeži,wčtrem semotam zlnitčma býloú,
prúwč tak dUch núš wčtrenl rozličněho Učeni semotam
býloú UUcisseU,newcde:li ho wim.“ N dobťe tak prawil;
Uebo wira jest ta silnci ťotwice, kterúž Uúš U Boba a při
Bohn drži, a ftcrúš UedopoUssti, abychom zmitčxni byli co
tťtin, každým wčtrem se klútici. Wim jest swětlo, bez
Uěhož by se núnl prostťedků kosprmoedlnčni Uasselnu Uc:
dostciwalo, bež Učhož bychom tapali we tmúch bludů a

erčry a Ueěllabožstwi. Wim žestteU ohniwý slollp, ktc2rýž nčUU,ja o .drlchdy Jsraelith Ua poUssti, Ukazneece:
stn, který Uúm smiti a Uúš wede k zaflichč wlasti. šWira
jest Zúklad a koťen wssi mmloni dokonalosti lidské a wssi
kťeskmlské ctllosti. Wessřrrč blabo jednotliwců i celúch

Učxrodňšaklúdú fe lm prawč lUiixekťesfmlffč. J Uložno:li
tedy, bychom brž silne kotwice té, be.š jcxsněbo swětla toe
boto uu dcš wirU Ulohli po smrti pťijiti kBohU, dchžjest
půwod a žňklaxdwiroe? NižúdUým Způsobem! „9 ebo bez
wirU Uelzesc libjti Bobu.“) xu N st. JUU pťcdchůdce
Pčmš žwšstomal to lm bťebU Jordčmikšm, kdož kčxo
zal: „Qtec milnje SyUa, a wssecko wěci dal w rUce

x) Srmr. 10, 9. 2) K Žřd. u. 6.
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Jeho. .Kdo UděřilU SUna, Ulúk šiwot wěčxný; tedož pak
jest newěťici Synn, Ucn;išitežiwota;dale bněw Boži zůx
stúloú w Uěm.“ ll) N súm Pňn Ježiď prmoi: „Jú jscm
cčsta n prawda ižiwot. Žúdný Uepťichčxzik Otci, než
skrzemne.“) Nllžc wirU tn, ktcron Bůh skrzc jcduor
ro cněho Syna stěbo chwiti rúčil, Umsime Uliti a ji se
drzcti„chremeali dojiti spňseni.

Ze wiro jcst každčmu kU sšmscni tťeba, dosmčd:člljc takč šknssenost lidskčx; Ucbo ťaždý člowěk jeidost
Ulú lo sobč, aby fpokojenč a blnšeně židu byl. Nwsiať
prmoú wira jcst toU prrastťcdek k blechčmll a ssťaste
Uémn žiwotu. Blnšc tomn člowčku, jchoš frdrc ohcň
sumtč wiry Zabřiwú; Ucbo an fnnm toliko Umcussnjca
oflazlrjc wsseckybolcfti ň strasti lidsleé,oua toliko pošdmi:
hnje Ulysli nnsse leměrem duchownim ň statfiim wččuý!ll,
oua toliko pojimčx m UZdU Uassi tčxlcfnoft, nnssc zlč žčxdosti

a Uúklonnosti. dSumtú wira Krjstowa jcst ď to, Upoleoǧiti
Ulhsl a frdce nasse„ a tim Uúš Ujistiti, žc Uňm bišissniknm
chrc Bůh milostiud býti. Wira plodi nčxm rozkossnon nae
ději a rog;léudň Urwymlnwnon flqst, rndost a fpokojcnost
w srdcich Uassich. Protož kdo chccš ctuě a blazc žiw býti,
wiry Kristowy sc pemnč drž, ji udždU lěpc poznati sc
snaž ň dlc Ui sc steile ixiď. Ncnmsli, že ssknstnč a

blnře se ti powede thkrúte, khyž sc jcdiuč po swé chUtia d e ro.;nmn sdoěbnťiditi bUdcš. ch, ťterý člowčk, Ue:
nmje zjeweni Božiho, Uenmje wiro, Ulijžxrdúti z rošunm
swrho doťollaloll znúnlost o tom. „K čcmn osmcstwoťxoni?
Proč býwúmc, byňuychom i dobrč Uuychomnni mčxli, udžřm

l) Jall 3, ZZp e) Jan 11, 6.
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pťedce k zlčnm UakloUčui? J odkud pochaizi tato Uúklono
Uost kzlenm? Qded tolik žlěho we fwčtč? Kdo núm

powi ua z3isto,jakč wlastUosti mú Bfch, dUkašpowiUnostinlúme kxťěnm my, i jak dojdemc odpllfštělli zpúchaných
hřichů, jač lúskl a milostč U Bohae?“ u Tyto a jiUé důo
lcžitč otúzky Ueǧaji se bez wiry Kristowh Určitč wyfwětliti
a zodpowidatj. Jfouť Uúm tU Ua důka; pohaussti Uúroo
dowč, chž swčtla chwššui Božiho zbaweni byli. Qni Urci
mčxliždčmi o oednom Riditeli swčta, přcce alc mčli loicc
bohů, a wšdmonli jin: poctu, chtčjice sobč U Uich pťiznč
zjedlmti. N jať ohmollú byla mto poctn! Pússice Ucprau
wofti i wsselikč prostopaissUosti, pnk dčti swé zabijcjicc a
púlice atd. mysleli, že tudy sc šalibiti mohoU bohům
fwým, a še jich sobč tim Uaťloni. N jať bludnč mčli těž
smýssleni o žiwotč bUdoucim! Hrozllé blUdU pmlowaly
meži uimi, nč mčli Unfů dofti Učených a moUdrých;
mossak tčmto wsscm Zůstaš) důležitč otúzky wzhledem Uúe
božexlstwi buď zUtmělě Ucb ucrozlusstěnč; pročež tlordili,
šc učkdo přijde š nebc, aby je o tom poučil. Dobťc ťekl
RdrjstUďPciu, že json Uúrodowě, kteťi scdi w temuostcch a

stiun smrti. N slo. Pmoel napsal o nich: „Zmčnili prawdu
Boši w lež, a ctjli a flonžili stwoťem radčjč Uežli Slšmor
řjtrli, kteryž jest požehlmný lm wěky. chU. Protož je
londal Bůh w žúdosti obawně.“ll) J kdo můše sc UU
swůj wlastUi rozum spolehnouti, fdo nxůže ťici, žc mU
loyswčtleui ouěch důlošitých dočci súm rožum o floč sile
podú, mlišby k tonm Uic wiry Kristowy Ucpotťebowňle?
Ro;mn lidský jcst mdlý a může oťlannin býti, prawei paruyuuu

l) ŘUU. l, 255r
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wira oklmnúna býti Uenlůžc.“ Tak Tomúš Kcmp. ll)
Ptej se lidské moudrosti na Boha, na člowčxkaa na
pťirodu, ona ti dú od owčdi pochybně, ncjisté, opačné.
Q wesskcrý prmodú „ týkajicich sc žiwota tohoto neb
budonriho, Ude ti Uastrkowati Ua tjsirc wýklndii Umou
hcm tcmnějssich než jsou kťesianská tajcmstwi, jcž by rňda
odhalila i žamrhla. Usilnjic Uflouznouti tachlstwi jeřmo3
mn, dcset jiuých lomoolú; chtějic Upťiti zúšrak jcdcn, Ua
sto jiných mčuč pochopitelných Uwodi; Uechtčjic, abh
sc močťilo BobU a cirkwi, Unti wčťiti čxloročkua wý:
rokům lecjakých Učitelůw. Nemobouc pochopiti tajemstwi
swatč loiry, u pť. o Trojici Boži, o Božstwi Kristowě,
zcxmitúje; awssak š jakousi dětjnfkou podmmosti pťijimú
tajemstwi Umohem Uepochopitelslčjssiu donmčxnkypan:
theišmu (wssebožstwi). Ncchtějic pťiprlstiti swobodnoll
wůli člowěča, jenž můžc wolit dobrš Ucb žlé, hlcdú po:
čútek zlébo w BohU Ucb w přcdiwném slepěm osudn,
aUeb počnc pojinmti šlš, a bešc stndU budc wywraceti
rošdil, jaký čiuimc mczi dnbrým a šlým, meži cuosti a
neprmoosti. ch, dnch člowčka, odftollpi:li od prmody
swatč, Upadú w blUdU a podiwné Uestwůrtd. Prmoda
Kristowa jest šajistš jako Uějakú hora, U Uižto ua úpati
se otroirú propast, do ktcrš padaji ti, ktcťižto Zdrúhajice
se mjlowati prawdu swatou, beroU pouzc roznm ža zú:
klad swébo požnúni a jcduúni. „J possle jjm Bůb půso:
beUi blndů, abU toěťili lži, aby tak odsonšeui bUli wssickni,
ktcři ucwčťili prawdě, nle powolowali ueprawosti.“)

Nrotož držme fc wirh Kristowo od Boha Uúnr danč,

ll) 17. lap. 18. 2) 1le Thršsal. 2, U.



welikými swětomúmými Udcilostmi stwrzcně a lo katolickč
cirťwi Uchowanc; Uebbeztčto wiry Urlzc ncim cestn spasclli
najiti. Držule fe ji wěrnčo „Ueb lěpc jeskžebrati, Ucšli wirU
ztratiti,“ wcce sw. Jan Z utoústý. N Ucni ohawnějssi wčci,
jako wirou Kristowou opowchowati, ancb wlažným, dau
remným křesfnuem býti. Pamatllj na to wždycky, ťřco
siaUe, žc jsi melikml od Boha milost obdrdcdl, když jsi na
křtu swatčm k Ježissi pťistoupil, UčeuiJešo pťijal, Jeho
wojincm fc stal. u Swatú NU;Ustju di o toul trckto:
„Žúdnš sebc wětssi ťdobatstwi„ žadui pokladowé, žúdučx
čcst Ucni mk mrlikú, jakož jcst wira fatolickú, ktcrú hřjssné
lidi spasenč čiui, slepé oswěche a t. d. ll) Pročež se radčji
wssech časuúch wčci odťikcj, nežli pr se odřekl této wiry,
ktcrú ti jest kU fpascui erUhuUteluě potťxrblla. „Wira
cirkwc katolickč jcst brúna žiwota, jest swčtlo dUssc a
zúklad wččnčho spachi.“ Tač di iw. JUU Zlatoústý.:)
„Swati slerzcwirn přcmcihali črúlomstwi, činili sx.ďrawcdlel
Uost, dosúhli žaslibrni, powstali z Ucmoci, silUi Učiučni
jsou w boji.“ 3)

Wěrnost a stcilost U wiťe dokňzali swati apossto3
lowč a mnozi jiUi čřcsiaussti Umčcmlici a whšuawači
w chmirslčm počtu. Nno již w starěm zčlkoučUalezčlme
statcčxnč hrdilch, ktcťi pro wirU rp prmočho Boha wfscho
se rcidť odťikali. u Mcxthatiúš cx jebo wojinowé Ue2
Uwhli býti přiwedeni ť tomn, abU opustili wirn otců
swých.e) Qni poduikli boj pro swaton wiru i pro son
wlast. Taktéž Eleažar, pak Umtka a sonowč Machae
bejssti, Nbraham a jiUi pťcdklúdaji se ucim ža pťiklad.

ll) l)e rerdo npošc .:eruxo j2u 2) slomjlia 52 ju .Uncd. U)Žiú. U. 33
e) lp Machab. 2.
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Za prwnich l?ťesťmxskýchftoleti jrst Uesčislný počct tčch,
ktcťl o potťebnofti wiry R“riftowu úplUč jfonce pťeswěda
čenč, fměle ji wyzUúwali, krwi swou potwrdili a se tudy
proslawili. Nčlťolik pťikladů o tom stůj šde k lmssenm
pončeni a po,lebUžeUi: Swatý Bongin, oUcU žold:
Učť, jeUž bok Krista Púam otewťel, mťew diwy, kterč se
pťi UUUlčeniPúnč stnly, uwěťil a wcřejně wy„;nal, ťkň:

„Jiftč Syu Bo,ši byl tento!“ BU!Ušxošdši pro weřchčhlúfúlli Krjfta k pohmlskčmlr leadaťi 8 ktúwiowi při:
wech, tafto mlnwil: „Jú jfem kťcsťml;dťiwe jsem byl
otrokcm hřichn, UUUipak fwobodllým UčjUěU jscm skrzc
tajcmftwi sw. kťišc a flech wodu kťoftUi; drnhdy jsem
slonžil fwětu, Uin lossak opustiw wsseckoflonžim Kristu.“
Pro toto šnulžjlč wUZUúUibUli mu Zuby ontlUčeUy a
ža,;yřwyřixlmt; alc moci Boži podršel ťcč.u W Cesarei
iw byl pacholif jlnéuem Eorill, leterý lúskou k Púml

šežissi plúpolal. Bd flUěhopobmlskčhootoc meel Umoho
hmch, protiwoustwi, an ibiti fUússeti,až koUečUěž domu
otcowskšho byl lUystrčeU.Suússeje lnsse trpčliwě radostně
žwolal: „Qtec miij múlo mi odcjžxllllproti tomU, co eú
wiroU od Boha očeťúwúlll.“ uu exťlemclltn, bisknpa Nljc
šaudrinskěho powolal před febe cisaťDiokléciún. W jedUé
komlmtš Ua jeduč strmlč dal Uahronmďiti šlata, stťibra,
skwoftllých roUch a wsseho, co swět U wčxšnosti mú; Ua
drUhě strauč Uahroumdělm bylh metlU, biče, klesstě, meče,
kola a jinč mllčounickč Uústroje, lichžto ponbč tUliřo mšeo
žťeUii toho chsrduatějssiho stra )em podtrhnouti lxlohlo.
„Kleluente! u ťekl pohansleý cifať u wij; wsseckototo
polelady, i dúm jc tobě, a powýssim tč k wosokým důstoj:
Uostem pťi fwém dwoťe, jcftli bohům Ulým občxtowati
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bUdcš. Pakli ale toho UenčiUiš, wiz sem Ua drlchon ftraUU,

a podimcj se, co Ua tebe čekú.“ Nle swatrý biskUp oďowrútil sc od bůžků zcho, hlUboce wždechl Uebi a er
wolil si smrt. Byl tc y pro wirn Kristowll nlučeu U pou
slchi ǧcho slowa bhla: „Bůh Uli jcst nade wssecko!“u
Smata Fcljcitaš, Ulatka sc fedmi synh swými takč fnú:
ssela UUckaa bolestnoll smrt pro wiru Krčstomn. N za
čxafů rotiwenstmi cirkwe od kaciřů ariúnských trpčlo

dwmmctc pacholiků, ktcrěž tito pro jejich hUdebUi schopu

Uosti a jasUý hlaš pťi ťxpewu sborU swčmU zisiati chtčli.K tomU cili přcmloUwa i je lahodnč, aby ariúnp se stali.
Nle tito pacholiri silni U wiře odpirali. Pťistollpili tch
ro,;kolllici čili kaciři knnačcni. Zamřewsse je do skrýsse,
trúpili jc UejkrUtějssim hladem, a Utetlmm je mrskali.
Toť tyraUskč Uaklúdúni š maličkými; Uež oni wytrwali
me wyšUčxnimiry prawč. Bůh, ktcrý moc swoll w mdlých
projewlljc, silil jc tak, žc jednomyslnč myšnúwali, že tčla
jejich mohoU sice mUořeUa býti, ale wiře swé že nikdy
Ucwěrnými UebUdoU. J propustilj je rozkolnici, a jinoo
chomč zawúzali sc pewnč, že se nikdh od sebe UcodloUči.
Bydleli a.prozpěwowali chwňlll Boži pofpolU. Stú:

lost jcšich we wiťc zůstúwú U wěčně pamútce. Proto jim

řdúlls?F, llo jmČUo: „Dwanňctc malých aposstolů Karta:9eU 9 o“ .
Tomúš MorUš bhl pod odpadlikcm Jindťichem

Ml., Uúružiwým to krúlem anglickým, Uejwhšssim zcm:
fkúm ťemlcličxelll. Prúwě proto, že Ucchtěl Upllstiti od
wiry katolickč, byl š úťadU swržcU, UwčzněU a Usmrccn.
Jeho Umnželka nawsstiwimssi ho w žalúťi padla Um do
mirUči a prosiln ho š plcičxem,by žiwota neodbazowal,

2
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by lepomqul na dťti fwč, Ua swč jnlěui a Ua wlast.

J tňzal se Ži Moruš, jak dlonho bn mohl česstč žiwbýtie? u „Nrjměuč 20 let,“ odpowědčxla. „9 jú boch
mčl uu ťekl Mornš, uu pro tať kratičký čaš žiwot
wččný obětowati? Nikoliw, UeUčiUimtoho, raději umrU,
ncž nblǧchod wiry a cirkwe katolickč odpadl!!“ J byl
k smrta odsonzcu pro wirU swow uu Bylo nmoho kčee
sicmů w faždch stoleti zc stawů wznesseuých i nizkých,
bylo jich bcz počtu, kteťlžto pro fwnton wirU katolickou
fuússcli protjwenstwi auo i smrt mUčeUuirkoU; ncbof
lUědčli dobře, že bez tčto wiry spaseni dojiti Uelzc.

Než BohU šel! za nynějssich časů mčxlo nalrzúme
takomých teřesimm, kteťibU pro wiru swatoU snússeli soU:
žcni a protiwenstwi, a ktcťibh pro ni cmi žiwota wlastu
uiho Uclitowalil

Mnozi jsoU teď kťesimlč, kteťi o pťcdrahč ceuč wiry
katolickč múlo bywsse poUčeUi, a jsonce núbo,šenskč lho:
stejnosti oddúni, oponsstčji wirn starowčkon, wiru kato:
lickon, cxpťidršnji se důmčuck blndných a ldludařů nowo:
xnodnich; a to dčlnji pro ťasnš statky, pro bohatou ne3
wčstn, ancb newěsta pro bobatčho žcnicha. uu „Ně:
kteťi zase zapUdiwsse dobré stčdolni, zahynuliuxl wiťc.“ j)
Jcstik noni i taleowúch dosti, ktcťi prawdjwost wiry
řimsko:katolickč po.;nčxwaji, mnssnk mcťejně ji wyšnati
sc ostýchaji ž ohledů podlých a hťissných. u Mnozi,

,:ǧrawim, nmji se brdliwč lm pozorn, Uby lUirU w Krista
.oežisse a úctn, jakon k NěmU a ť Rodičre Božč w srdcich
fwých chowaji, Ucdali wcčxchč Ua jcwo, a to z tč pťičiny,

l) l. Timote 1, 19.



ujgu..
že by prý ž počtU swobodomyslných, oswiccných lidi byli
wyloUčeUi, a žcby ža sprosiúky, za obožnůstkúťc Ueb
,;a nltrmnontúuy držňni byli. no Ych oje! lakčxto zao

fleperst! Takowú jc“šchopatonsta mon rod1tjest blčlženoroftwi U Boha. i a taci kťcsťcmčnlěli by Uwahoo

wati krčstoU wýpowěď sw.eJmm Zlatoústěho, jeUžtwr i,
že wira mú půwod swůj w smýsslmi szcssemm, welkon
lcpčm; ale erěra že se zaklúdú Ua rozmnkowčmi poc
dlšm, lehkowúžslčm a possetilčm. j

Toto se wyfwětlUje tim špůsobcm, žexwira mú wyďssi
dUchoin smčr; ale erěra obirú se toliko wěcmiwidi:
tcluými, toliko tim, co šc smysly tčlcsllými chčxpcxtiaUcb
roszelU wyšpytowati můše. J zdažbytaci possetilier
sskastnici Ueměli Uwažowati, že pozchxni prawd Božských
š loeťejllým jich royznúnim Uerožlnťnčjest spojcno? u
Nežúda:liPúU, abUchomch whžncxlipťed lidmi, cemeoli
dojiti ofprawedlllčni as aseUie?j) Takč jest to le wýu
powědi sw. JUUU Zlatoustěho welmi Ueslussnúa hchliwú
wěc, Uičebo Uechtěti trpět pro Jmčslo Toho, kterú pro
núš mnobo těžkýchsUčxsselbolesti. N sw. Petr prúwč di:
„Trpitcli pohcmčni pro Jmšno Kristowo, blahoslmeri
bndete. uu Jestliže pak kdo trpi .ako kťesian, Ueftyď se
za to, ale oslaijž Boha lo tom mčnll; ncbo zestčaš,
abh sc šačal sond od donm Božiho.“ :) on N pak můželi
co beždůwodnčjssiho býti, jako strachowati sc toho, co asi
possetili lidě U sebe o Učxšmysli, co asi swčt o Uúš soudi,
poUěwadž jsme kťcsicmo?

Pťi konri sedečxctého stoleti Umich Učený, rodem

x) Řim. 1o. e) l. Peer. 1. 14. a U. 2a
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FeSicilie, za pťiččnon fwč ctižúdosti, Ue ale z praloč horaiwosti odhodlal fe Ua misionúťstwi. Ubiral fc tedy š wee

likoU hlUčUosti a sláwol: do wýchodalich kračin; awssakjakýmsi Uesskastuým osUdem byw ZaUesseUz 2 lě da až do
města Kajro, pťjssel U kťesťcxllůkzapomclmti. qšožději fc
Ule zwědčlo, žc šapťcl lUirU, žc jmčno Mcmlam Moscď
pčjjnl, a žc kUihh lU arabskč ťcčj kU rofpěchU židowskš
wiry sklúdal. Roku 1702 Ualezl jcj aworský misionúť
do Nbisinie cestUjici, Thcodor KrUmp, w žcmi Sclmrr
TU Maalam w bidUč chatrči pťcbýwaje, lcžcl Ua swčm
lůžkU, churawosti skličeU. J sUažjl se horliwý misionúř
ncssčastného starcc potčssiti a Ua ccstUpraon žasc přiu
wčsti. Nwssakprúcc jeho bola Umrnú. Starý Maalam
Uc tčl k wiťe Kristowě sc Umnrútiti a pokoj swčdomi

swemUchrlati. Hořekowal sicc a litostnč plnkal; alc Uawssecky omlUwy ohražowal se Ustmoičně těmito slowy:
„Co si o mUč w Ewropě pomysli, co asi tomU ťckaU F“

Bhlali json tato uchoslowa possctilú, jclikožmčxlokdo
UdEwropš o uěm wč čl, tim possctilcjssi a bloupčjssi jcst
obyčxchúmnohých lidi průpowěď: „Eo ale tomU swět
ťckUed?“Swčt, ktcrý prawowčťicimi kťcfšmcha horliwými
lnirh wyšlmwači mr,šcepohrdú, jcst ťiliš malú čaft wedlc
UUwžsstwi dobrúcb kťcsťaUů i wed e ščxstnpů obywatclů
Ucbcfl?ých, U ktcrýrb se dochúži lčxsleya flúwy Upřimuým
UdirylUUzUúUim.„Neboj fc! u ťckl jednoho čan Elifenď
k flužchikn swělUU,ktcrý se dčsil ošbrojcllčho wojska Ua
proroka Božiho přichúžejiciho; w Ueboj sc! wčtssi počct
jcst tčch, ktcťi jfoU š Uúmi !“ w N co dest wesskcrč Umože
stwi lidi prmodami Božskými pohrdajiclch proti chťislUúm
ZústUpům dobrých křcfčmlů j protč zústllpům blažcuých
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Uebcsskanů, kteťi w osudech UúbožUých, křcskanských osob
npřimnč fe zúčastňlljie? N co by Uúm takč žúležeti Ulčlo
Ua fwčtě, totiž Ua tčch lidech, kteťi zčxkon Boži a wslclikč
kťeskanskčctuosti w lehkost uwúdčji, a toliko o zcmskc wčci
pečuji kswč wččnč sskodčešNeuili uaopak dobrč a s aa
sitelUč, stúti se swatým Pawlem a oswčdčowati: „Nce
stydim sc za cwangclinm; Ucb ono jest moc a Uústroj
Boži k spaseni každčmu wčťicinm.“ j) u

Tedy Užllúwajicešuotťebnostwiry Kristowp Uchdemjiž dčle trckpossctili, ta choUlostiwi a tcckzmalatUěli, aby:
chom se búli, uěco pro Ui trpěti, aUeb abychom strachll:
jice se nedowčrných, bešbožllých lidi weťejně erfwědčoe
wali wirU swou slomy a skutky jakožto dobťi katoličti
kťeskaslé! Co na tom, jestli swčt žlc o núš soUdi, žcstli
hťissni šaslechi lidé podiwně a possetilc o núš smcšssliš
o Učlš prúwč křeskcmský žilpot mcdouciche? Kristuš oxežiš
jest sčUUPňn a Sondcc uciš. Jemu samčmn hledimc se
Zalibitia žawděčiti.thnúwejme ch ždeUa zcmi weťejnč
a QU šajistč pocti nčlš jedeUkrútc Ua wččnosti pťcd zúc
stnpy dnchů Uebcských; a to jest čest, kterú UeUi k pťi:
r,ownúni ke cti Ua tomto bidnčm, Ucstúlčm swětč. u
O pamatUjmc wždh každčho času, co KrixstušPčm polUčděl
a šaslibil: „Kdožkoliw mne wyznú pťed lidmi, wyzUúmť
i eú jej pťcd them swým; ale kdožby mue zapťel pťcd
lišmi, Zapťimčhoi .ú pťcd them swým, kterýž jest lU
Uebesich.“ u N Ue ojte se těch, kteťi zabižeji tčlo, ale
dusse UemohoU zabiti, ale bojtc seToho, kterýz ntůže i dussč
itělo šatmtiti do pekelnčhoohUč.e“)quoUčwčcč zajistč,

l) Řťm. 1, 16. 2) Mat. 10. 28.
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za ktcrč žiwot Uasaditi jest powiuuofti fwatou a zúslnboU
U Boha welikou! Pročež kdokolim žsi srdcčUč oddčm Krie
stU a cirkwi Jedo, Ueboj fc a „w nicem sc chtrachUj proa
timniků UčxbožcUstwi kťesimlského.“ l)

th se prawú wirň Kristowa w srdcich nassich Uji:
mala a ojnčbo wydúwala Užitkn,tťcba jest, o prawdcich
wir swatc často rozjimati, Uúbožcnsiečknihp často čitati,
kcizmli bedliwč posloUchati, pak takč o wlrU co o pťc:
wzčxcUýdar pokorUě Boha prositi.

Modlitba.
Q weliký, Uezpt)tatelUý Bože, wččUú Prawdo! wěo

ťim silnč w Tebe, Boha žiwčho, prawčho a jcdinčho,
w tťechosobúchUcroždilnčho: Boha, Dtcc, Shna a DUcha
swatého, mčho Stw;oťitelc, thupitele a Pofwětitcle,
jc:f dobrč odplslclljcš a žlě trefccš. Wšťim a wyznúwúm
tU ?watoU loirU, kterou Kristnš Jeeiď Učil,„swatia ossto:
lowé kcizali a cirkew swatú, wsscošecxlú, Rimskú šrži a
wyžnúwú, w Uižto se prohlassUji, žc žiw býti a Umťiti
chci; protožc Tyš ji, ú Bože, lpččnúa Ucomolnú Prnwdo!
ktcrýž oklmnún býti Ucmůžcš, Urim šjewiti rcičil. Bože,
rošnmož wiru mon, Ueb bez Ui Uedossclbych spascni. u
S pomoci Ton bndu fe ži Uždo Uejposlcdnčjssihowzdeche
UUtišiwota swěho w celosti a llqaorrlfsellosti držctj, ji stúlc
šachowúwati a myznciwati, jakoš i dlc nwšslosti o to pšči
miti, aby i moji podieižeui, ncldo ti, jichžto sprčnoa dlc
powolúni měbo Umě pťinúlcži a přinúležetč bUdc, těto
wich se drželi, ji Uúlržitč wožnúwali, a dlc Ui žiwix byli.

x) ečšilipj 1, 28.
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Q Bože, chraň mne a núš wsseckyw tčchto zlých, blndy
a newěroU žnamcnaných čascch, abychom wiry w Jc:

žisse Krista SUUU Twéšo Ucztratčli a cirkwč fatolickč seUezprollcwčťili. Q to ebe prosime skrze Ježisse Púna a
Spasitele nasscho. Amen.

Mira Žristoma Zňšračným špůsobrm mšnilmluaa

mr swětě sr ssiřila.

„A oni ssedsse kčr;ali wssndd a Bčm jim pomahal a ťeči
potwrzowal následlljicimi diwh.“ Marek 16. 20.

„,Slhsseli isme je, ani mlnwi jazyrd nassimi welikč wěci
Bozl.“ Skmč. 2, 11.

(F dčjepisn núroda Jsraelského wimo, žcuscw staarěm zúkonč welikč, čxšračnč ftaltj Udúlosti Ua
potwrzeni toho, co Bůš sieršeproroky swč zwčstoa
Uml a obleisil. Podobnč i w Uowém žčxkouěstnl
sc šúšračxUš Udúlostč, řterč Uťeni Kristowo co Boze

skoU prawdu oswčdčlqi. m Již nčkolik set let Uapřed

šředpowidnli prorocj, ze zaslibellý Wnquǧitcl bllde Umoboiwů a šúexrakň čiuiti; coz fe tnké sklltečxllcU:Upluilo. Nťed
očima šidowskúch šcistupů ža Jcžisscm se brlloUrich, pťcd
pťeitcly i Uo.přeitcloswými konal KristUš Pčm diwů a zčxu
žrakň bcz počtll. Trckč se Ua Uč Pčm Ueiš scim odwolúwú,
řka: „Bpstc pnk nmě Urwčťili, alcspoň ndčťte skntkům,
abystc požnali, že Dtec jest we nmč a jci w Uěm.“ u
N opět: „Skaltkowé, kteréž jú čiUim, fmčdectwi o mně

fp



wydúwnji, rc UmcQtec poslal.“ j) u Wira tedy Kria
stowa mUošými djwy a zúzraky jest potwršcua. Na
tisice ljdi widěli je, a an UepťčxtelčKrjstowi Ucmohli j,c
npřiti, ač se o to wynasnažowali, jak Ua pť. při zar
šrnťUém Uzdrachi od Uarozelli slepcho wjdeti jcs: uo
NUo wira a cirkew katolickčltakowými jcft stwršelm Udúu

lostmi, řterč fc še wssemi pamútnostmi časii miunlých,
jakož j š dčjepjsem wssechUarodů shoduji a tak nmohol
Uúsobně oswědčclch jsoU, žeby teU, kdoby o Ujch pochybo:
Umti chtěl, wssecky historjckč prnmdy šmorhnouti UlUsil.

Pro tU pťičiUUčšeme U sw.Jmm 2): „Mlloohé žajistč i erě
diwy čxinil Ježiš pťed obličcjem UčeUUifUstych, teťi
UejsoUpsčmi lkaUiše tčto. Nle tyto wčci jsoU psúUy, abUste

wčřili, že Ježišǧest KriftUš, SUU Boži, a abyste wěťice
žiwot Ulěli we oUlčdlll Jeho.“

Meži tčmlto UesčislUýUlizúzmky wirn Krista Ježisse
ftwrZUjiciluj jest jech, chž Zasiachnje od UčxšZwlússtlliho
Uwúže!li. Rychlč rozssiřcui wirh Krisstowy skrše dwanúcte
sprostých, Uenčcných Umšů U prostťed Zkaženého swěta

jšst w skUtkUudúlost zúžračuú, jest účiueř podiwllš mocix o.i.

š Ncbo hncd Ua Uswitč skťesimlstwi hrošuč se stae
wčlo pťekúžkh w cestU wiťe křeskauské, taleoe Zdňlo se
býti wěci UemožUou, abh nlohli swati apoy tolowč pro
Ui zisknii tehdeossi židy U pohcmy. Powažme jen: kdo
bnli swnti apox tolowé“e? uo Byli lidč chUdi, sprosti ro:
bčxťi, byli lidč be„; UměUi, be,; wúžnosti a slowlitUosti
přcd smětem. N těchto dwmlúrte Umžů mělo jiti kžia

ll).Jan 5. 36. !) 20, 30.
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dům, ťteři ro Urputni Uepťútelč Kristowi ani slysseti
Ucchtěli o Učeni Jcžissc odsoclzcnčho a na křiži odprmoez
ného. Tčchto dwanúctc aposstolů mčlo jiti k pohanským
mUdrcčUn, kpohmlským mocnčxťům a kUiža:ům, i jejž„ch
dwoťcninům; a tito, chž sc, žakož i wůbec Rekomč a Rio
manč a wclmi Učcnč powazowali, Ulěli sc od dwcmúcti
chUdý rybúťů wyučowati tomU, co se týčc swčta wyu
koupcni a spasenie? Sjďwojim tedy Uepčitelcm potkúo
wali fe Učennici Púnč Ua ccstč swčho aposstolowúni,

š žid a š pošch. an tito Boši prawdy protiwnici,ač jc ui drU ými pohrdali, pře ce šc stcjnoU krwou
lačnosti aposstolstwo Kristowo proncisledowali. Dúoli
se pak mysliti, žcby se tehdúž rozssiťeni roirrǧ Kristol„U
stalo obyšejllým bčbcm? Dč:li pak fe Uchslitl, žeby Rl:
mcmč a Reťowě, eeUžnčlrodem židows “m zhrzeli, chtčli
pťijmouti Uče.nitoǧo, ktcrčhož židč co zočiUce odsoUdili
a ohawnč Uslnrtilie? Tchdcjssi tedy poť,xcmčmčli šawr:
hnoUti fwč modlúťstwi, jenž jim dowolowalo, činiti
smilnč skUtky a wsselikč ncprawosti, uu mčli pťistoUpiti
kwiře, kterú wsscckU ncčistotU žakošUje, ncstydatč skUtkU
trcscc a Ueprawč žúdosti i zlčxmyssleni na Uždě miti pťie
kazUje, kterú tařč obtižnč powinnosti Uklúdú, jako: postit
sc, mrtwit sebe, Ucpřútelňm odpoUsstčta t. d.! Tito poo
hcmč mčli ro kotati modly swé a měli Uwčřit w Boha
we tťech osošúch jcdiného. TUdiž sw. Pawcl napsal:
„Wižte powolčmi swě, bratři! še Ucmnoši mondři podlc
těla, Ucnmozi mocni, Uemnozi Uro,;cni. Nle což blúzu
niwého jcst U swčta, to sobě wywolil Bůb, abh žabcmu
bil mondrč, a to, což jcst U swčxtamdlé, whwolil Bůh,



aby zahanbil silnč.“ e)auTčlnito slowy chccřici: „Bůh
newywolil ani moUdrc, ani wsselikým Umčnim obdaťcnč
mnže k aposstolomúUi, aby snad obrúceni lidU Ua wirU
Kritcktowupřičteno Ucbylo lidskč nlondrosti a wýmlnw:
Uosti. Newowolil k ro ssiřcni wirh křesťmlskčan loelg
možů, an knižat Ueb úlů, aby wzniř prawdh Božskě
Ucǧoťipisowalfc zbrojnč moci lidskč. RowUčž erywolil

Buh ani bohúčů, ani wpwýssený osob za hlafatelc wirš,
abš sc Ucťeřso, žc lidč peněži Up Ureni, křcst byli přija i,
Uý rš BůH wpwolil to, co jest pťed fwčtem possetilé, wy:woli totiz chUdé, opowržeUč lidi, abo rozssiťcni wiry
Kristowy ponše moci Boži pťičtcno a !Uůbccpatrno bhlo,
rc wira Kristowa jest dilo Božské, žc ona zúžračným špůe
ťobcm sc ch swčtčnjimala a rozssiřila. Q tom dúwajl tčž
fwčdectwi jinú slowa sto. Pmola: „N žú přisscd k wúm,
bratťi, nepťissel jsem š wywýssersii ťeci Ueb moudrosti,
zwěftUje wúm swčdectwi Kristowo. N ťeč nlčx a kúšúni
mš Uebylo w slowech důloodných lidskě nloUdrosti, alc
w dokúžúni dncha a moci, abn wira wassc nebyla zalo:
žena na mondrosti lidfké, ale na moci Boži.“ 2)

Swati aposstolowč a jejichprwui nústnpnici sami
od sebc Uic by byli Ucwyřidili, nebo zdaž Ulohli fami
ncčetným těm uepťútelňm, ktoťi jc a lUUzanačc Kri:
ftowy Učrumě snšowali, zdaž mohli jim odolati a šknžeUé

tyto pohnny fon toliko mori na wirU obrcititj, a ř;ichkzbožnémn, čxistotnémnžindotu pťiwěsti? ď)čikeoljw!u ťež
Pčm jim spomnhal a kúžúni jejich oswčdčownl rozličnými
zúzraťy. To jim Uapřed slibeno bplo; neboť prawil k Uim

l) l. Korim. 1, 26. 2) l. Korint. 2, 1uo4.
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Pún Ježiš: „Pťijmete moc Dncha swatého, přichúzejiciho
na wúš, a bUdete mi swědkowčw Jernfalémč i we wssem
JUdstwU i w Smnaťi až do poslcdmich ťoUčiUzcmč.“ e)

Wyplnilo fc zaslichi toto dne dcsútého po Uao
UcbewstoUchi Púně; ncb tchdúž pťissel DUch swatý
Ua aposstol a obdařil jc zúzračnml moci. Kamkoliw
přissli swatl aposstolomč, wUUčowali w silc Duchaxswao
tčbo a konali zúzraky. PúU jim spomahal a řcči jeeich

otw owal dilpotworltě. Pro tU pťičiUUswědčiapoj tol
ššawe , řka: „CemUž Bůh swčdectwi wydúwal skrze znao

mcni š zúzraky a rožličnč moci.“ 2) oe Uečistc dUchU whslanci Kristowi wymitali, duo
kažy o tom dčxwú Pismo fwatč. Tak Ua pť. swatý
Pawel zhojil dčwcčku w mčxstčFilipi w krajině Mao
cedoUsié. 3) x, Tentýž mškřisil mrtwčho mlúdcnce w
Tročxdě.e) Ze fwati aposstolowč rošličnými jazyfy mon

wili, doswědčuje Uúm ljiž den ten, Ua Učmž Duchswatý pťissel Ua apossto . uu Že hady beš Usskozeni
xbrali, widimc ž toho, co se stlňo Ua ostrowč Melitč; Ueb
tťčpťilomlxi lidč myslili, žc swntý Pawel pro jšdowatč
od hada UsstkUUtiotcčc a pojchoU umťe.Z) u Ze jcdou
watý nčxpoj blasatelům Božskč prawdy Uic nensskodil,

zUúmo jest Uúln z dčjcpisU. Na šať. pobanský kUěz, jmšoUem Llrčstomeduš, podal apossto U swatčnm JaUU wiUo

š jedem smissené, ťka, žo se stmle kťesťanem, Uap!išculisc Jan z tobo wina ch sskody na Zdrmni a žiwotě. d poa
sstol požebnal wino žnmnenim swatčho křiže, pil a Uio
čcho se Um nestalo. u Swatémn Benediktu podún byl

? Sťmk. 1, 8. !) Žid. 2„ 1. ď) Srmr 16, 18. e) Sruek. 20.er) SkUt . 28.
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od žúwiftniků jcdomatý núpoe kpiti m tom úmelU, bh
bhl fw. BeUcdjkt otrúwen. .Bj?dyžslle tento swatý opat
dle obyčcje swčho udčlal kťiž Uad kofliťem, jedowatinou
uaplUěným, hUrd ťoflik fe roztrhl. mo Mimo to jiUč diwh
čiUili hlafatelowč wiry Kristomy na potwrzcm jeji. u

Tito zčrzrakowč a Umohě jiUé xpodinš Udúlosti
zůstanU na wždy důkašem, žc wira Krústowa zúzračxlým

Zšůfobcm wžnikala a wc fwětč sc ssiťila. w Uwažmcz e, co fwatý otec Nugllstin o tonl pissc l): „thby bhl
Učkdo pťcd obrčxceUim swčta Ua UxirUčřesiauskon túšňl fe
kterčhokoliw zkusscnčho Umdrce: zdaliž tomu wčťi, žeby
bcž Božskš moci, toliko ch fkrzc Učkoliklidi a to ani
žUameUitých,an moudrosti swětskouproslUlých, mohl swět
přeswčdčen býti o tom, o čcmž z úft Pčmě poUčeni jsmc;
tedh by byl odpowčděl: žcbh sc to ftúti neluohlo, lcč
siržc ty a takowc lidi, ktcťi od laskawčho a přcmoUdrčho
Boha takowou milosti jfoU obdaťeUi,takoon statcčUosti
ozbrojeUi a takoon janosti promčUěUi, žc wssim poe
hrdaji, cokoliw fobč Uesslechctnicč pťeji, že wssccko fUú:u
sseji, coťoliw dčsUč jest a hrů„šslé i že koUčxnim žúžrslků

pokolcni lidskč pťcsločdčllji.“
Než ale Ua kteroU wlru mssickuiti ,ňšrakowš jale od

sanlčho Jcžisse, taki od Jcho frodapo! tolú a Učcmlikú

prwotUě koncmčsc wžtahUlji? Ktcrou wirU chtěl Bůh tčmia takými diwh za pmwé s owo, a Učcnifwš mhhlúsitie?nu
Kaž;dý Ucpťcdpojatý člowěť mUšxmti mUsi, žc těmito šúe
žral?y Ucpotwrdil Bůh tčch wčr, kterčž jako Luterskú a
KalwiUskčr i jiné, teprwč po patnúcte stoletich powstalh;

ll) did. úo rem wliš. o. 3r
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Uýbrž že jximi potwrdil tU wnitř Ucǧlepssi, Uejblahoo
činnějssl wxčrU,wirU to čatolickou, ktcrež samojedinč tcho
dúž stúwalo we swčtč.

Bůh wssemohoucipotwrzowal prawdiwost wiry ťaa
tolickč i w pozdčjssich časech. Jako činil diUP a zčxzračhskrzc
swaté aposstolh, Uapodobnč také skrze jiUe milúčkh swé a
wčrUč syny cirkwe katolické. Kdyby se nlohlo ssiťiti slow,

mošolbhchze žiwotů Swatých a z letopisů rirkeinch wssechlUě o weliké Umožstwi takowých zúzraků zdc Uwésti; mohl
bych sc odwolaři i Ua rmsseho wlastcncc swatč o Jana
Nepom., jehožto jazyk Pčm nebeský po 300 a wxce lct od
porUsseUi zachowal. Ncž toliko dwa pťibčhy šde UwedU,
kterč spolU i ša pťiklad slonži, žc kdo U Boha pomoci
dosici chce, prawč ťatolickě wiry držcti se mUsi.

Núbošllčxťrúlowlm Klotilda často Uapomanla a proosila manže U swěho, Klodowea, abo odťeklm se ohawUého
modlciťstwiprawému Bohu fe klančl; ale mluwila Uae
darmo. Nno když Ulu syn zemťcl, kterého UU dčxdost křca
skanskě mcmželky swč pokťtiti dňl, tiln bolz od wiry
prawč odwrúcenějssi a na krčxlownn zUřimějssi. Když
pak w krUtěm boji proti Nlemanům zlmmeUal, zc

wojsko jeho Ua hlawU porn„šeno bUde, šozdwihmxwoči k Uebi, srdcem ohmltým takto se mo lil: „Pcme
Ježissi Kriste! ťterčšož mú Klotilda ša Sona Božiho
wyhlassUje, jcnž lUcdle jeji lUiry pmcujicimxpomoci,
a w Tebe doufajicinl loitěšstwi pťiprmdeeš, Tebc
pokornč wzýwčnn a slawně pťipolUidčxm: Dúš:li lidll
mčmn witělstwi, U!UěťimlU Tebc a ťijnm kťeft swatý !“
N aj, když sc jesstč Ulodlil, Nlemmle strnchcm poděsseUi
bUlUssc, Ua oUtěk se dňli U Uzřewsse krúle swčho Ua bo:



jissti zabitěho, žbraň složili. Klodoweuš anrútiw sc
domů k manželcc, woprmUowal ji, co sc bylo stalo. Doo
stúl pač slowu swěmU, br.;o kťestswatý pťijal.

Drllhý pťiběh tento jcft: Krúl Karriarjk, jeUžw sscx
stčm ftolcti Und jcdnou čústkoussanělskč zchč anowal,
byl oddún ariúUskéUlU bludU. J mčl fUUa, jenž dlolcho
trwajicim cx melmi bolestm)m Uednheul blǧl trýzUčU.
Wssecko wynafuařeni Uejslowútnčjssich lčkaťn bylo Uaa
darmo. SUU krúěúm pořúd wic a mic chťadnul a k smrti
fe bližil. Tehdú,š se zalibilo BohU, pamcitkUsw. Martina
Umohými Ua jeho hrobč učinčnými žúzrařh pixed swčtem
oflawiti. Reklo fe kormonceučmú otci, žcbh fUad takč
syn jeho skrže pťimťan tohoto swatého Uzdrachi Uaed
býti mohl. Karriarik hucd poflal k hrobU sw. Martina
siewostné a wcliké dary. Ncž ale syU jcbo fe Ucpozdrawil,
Ucmoc ho neopnstila. Nin Uapadlo krúli, že snad pro
swůj blud a pro swč od katolickčcirřwe oddčleni oslhssún
bhl. J protoš wečejuč se prohlúsil, bndcli Bijh Ua pťie
mluwu sw. MartjUa sUUUjebo mjlostiw, še to za důkaz
prawdy katolickč wiry powašownti bude a žc š celúm
swým lidem do lňlm cirkme ťaloťickčsc anrúti. Nyni
opčt whslancowě byli jsoU wyslúnik hrobu sw. Mare
tina. Dpět se modljli Ua hrobě jcho Za Uemocněho, a
hle, dťiwe, Ueš sc wyslancowč domů anrútjli, k Užašu
Uuti msseho lidU a wsscch lékaixůanrúccU bnl fyn pťea
desslčUmZdrawi. Krúl fe stal wěrným katolikem a celú
rodan jcho, i celý dwůr jcho š mUohýxU jesstč lidem
pťidrželi fe cirkwe katolické.

e) Stosbergš Religionšgeschichte Theil 19, zweitc Abtbeilung.
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Zúzračným žpůsobem wždy každěho čafu wira ka:
tolickú szikala a se ssiťila. QUa takš wždy jest pod
ochranU Plan wssemohouciho, a byťby množstmi Ucn

ťútel proti Ui powstalo, bykby takš Uňrodowš proti ni
fc bouťili, pťedce UencchčxBůb katolickou wirU potlačiti.
Bykby se loď Petrowa Ua moři swěta hcmťcmi fem tam
žmitala, pťedcc jest š Ui KristUš Ježiš a žčdeč protio
mcnstwi Uensskodi ji. To dokazuje bčh 18. stoleti. Bylo
w každšm stolcti Umožstwi Ucpřatčl šuťiwých, množstwi
bludaťů a odsstěpeUců,ktčťipronúsledowali wiru a cirkew
katolickou, Uež dčjepčš dúwú mim swědectwi, že ona zc
wssech protimenstwi witě Uč whwcižla.

Mili kťeskmlč! zaršowcjme wirU tUto a Uikdy Ue:
bnďme wlažnými neb lhostcjllými katolikp. Neohližej se
Ua to, že nmoži katoličti kčeskmlč!,an wywýssenšm mistě
poftaweUi, wc wiťe ochabuji, žc m ni wlažnost Ukažuji,
ano že Učkterým spcxsitelným prawdúm U. př. postům,
konúni swatč Zpowě.di nejmšnč! jednou w roce a t. d.
odpimji a že lecoš z wiry kťeskanskčw pochybllost Uwci:
ději i zmorhuji. Q tšchto křesčaxlechplati, co aposstol
sw. Jaknb ll) Ua dsal: „Kdož pochhlmje, podolden jcst wlel
nčnn moťským, teršž witr žene a jimi Zmitú.“ Jest totiž
člowčk wrtkamý. bu Podobllých křesianů se chraň a
jejich žchytralč Učxmitkyproti wiťe k sobě Uepťiponsstěj!
Qnřť jsou křesťané toliko dle jména, Umjice Ul sl son
k zemským wěrcm naklollěllou a srdce fwč šúdostmi
šlými opoché; pročež kdyby Bůh súm pťed jcjich očďima
koual žužrnčué. wěci, oUi pťedcc Uerěťi tomU, co pťia

l) 1, 6e
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jmouti Uechtčei, cmilžod swých zúsnd a ,Uálezťů bezbožxššcherdstoupi. inl p ati, co ťeřl Kristuš Pún slowy: „ h
erčťite, Ucbo Uejstez owci mých.“ll) N opčt: „Zajistě
každl), kdo zle čiUi, UeUúwidi swčtla a Uejde k swětlU,

aby Uebyli trestúUi skutkowé jeho.“ 2) Wťzpomeň tn Uažidh, pťed nimižto Kristuš PúU tolikerých anl zúzraků,
l bylo:li jiul to co plater? Zdaliž lUssickUiUloěťili
a se Učeni Kristoma přidrželi? Nikoliw! Dobťe že ťekl
otcc Nbraham ouoUlU šawržeUénlU bidUikU takto: „Mau
jik Mojžissc a proroky . . . . PoUčwadž Mojžisse a

proroků Ucposlouch?š, ansi byk kdo z mrtwýcb wstal,Uločťijcmu.“Z) u tťcřkaxlčmúmc šúkolch od Krista
daUé, nlúme UčeUiwlrh a mrawů, a to wssestwrzer
jest Uúm welikými, wssestrmmč proskounmnými šúžraky
a proroctmimi. u PročexpUa Uicse erblircjire, stůjmc
pewnč w prawě wiťe atolické od Uafsixš Uúbožných
pťedků Uúm žachoroané, plňnle rúdi a horliwě mssecko,
kčemU Uúš řato wira šawažuje, abhchom onU wclikoU
odměnn, jakú jest wěrným bojownikům Kristowým Ua
Uebi připrawena, sobě šasloužili a wydobyli. Takč wždh
Ua pamčti mčjme siowa, thkajici se jedUobo každeho

Uúš a sice tato: „Q Tiuwtce! (čx křcsiaUe), což jcst
Fwěiino, ostťihej, warujc sc Uepobožuých Uowých slow, a
odporu falessně UazwaUčho UlUěUi, kteréž UěktečxiwUzUú:
wajicc od wiry wypadli.“e)

ll) Jan 10, 26. 2) Jau 3. 20. 3) Lllkčlš16, 31. e) lu Timot. 6, 20e
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Modlitba.

HodUowčrUa jfoU fwědectwi Twú, o Božc! a jcwny
jfoU zúzračnč skUtky Twč, takžc Uelze núm pochy owati

o tom, co jsi zjcwil a co šsi tčmito žúzračnými skUtswými za prade potwrdi . Prosim tcdh, Panc! přlo
spčj kU pomoci wůli mč slabč; Ucb chci a srdcčnč fceldúm,
abych wssemU měřil, co esi zjcwiti rúčil, abych wěho

blahodatněho núbožcnstwl nadc wssrckosi wúžil, jc přcd

celym smětcm zmužilc myzUúwal a proti ošcmctnýmblUdařům a rcjpalUm moUdťc zastúwal. u milUj se,
Pane Božc, i Uad těmi, kteři až posawúd U wiře bloUdi
a Ua přimlUwU wsscch fmých Swatých Učiú, aby tisicc,
ano milionh rozkolných bratťi Uassich co chdřiwc do
jedinčho prawčho owčincc Twčho, do cirkwc katolickč
na skalc Pctrowč šaložcňš se anrútili, aby DUchcm
Kristowým, dUchcm lcisky, fprostUosti a swoonsti Uam
plUčUi, Tobč sloUžili m žiwě wiřc a tak spaserli wččněho
dosúhli skrzc Jcžissc Krista. Nmelr a
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Mňžiti simňmr toho, Fr jsonrr pťižati do rirliwr.
myšnňmňmr UdirUŽristonm.

„Blaboslalpe,ný jest,ten, kterčho žst whwolil a Uřijal, olšúu
wati bnre w sxnrch„Twoch, tne Uaplneni budeme wsim: dobrhm
domu Twčho.“ Zalm 64„ 5.

„Boroxlčim, syuu,r abhš lšyjowal dobrý boi, mqje wtr,šr a
dobrč swčdoml, lterězto nellerr zapUdiwsse, zahynull n wU:e.“

lu Tilnot. 1, 19.

Wylok wclmi nmobo swatých Umčenniků, čtcřižtobywssc od thrcmů Ua swč jmčxno, Ua rod, siaw a
wlast son túžčmi, Uic jiUého erdpowidali, Uež
toto: „Jú jscm křesťml, jú jscm kčxeskanka!“čimš
wcťchč wyzlmti chtčli, žo kťcsiaxlem býtč nejwčtssi

jest cti Ua tomto swčtč. Tať swntý RoUlaU pťcdwolúll
bow přcd Walerimm cisaře, pronúslcdowllika kťcsiaUň,
nir ncdbal Ua nmky, jinliž se Um whhrožomalo, alcbrž
radostnč zwolcxl: „Jci jsem kťcsicm a Za Uejssťastnějssiho
člowčka se polelčxdúm,še křcsimlch jsem.“ Též sw. Pacia:
nUš houosi sc a prmoi: „Kťcsťcxlljcst moje jxnéUo a ka:
tolik nlojc pťijmi.“ Za weljlečsstěstimúme si to imy po:
klúdnti, žc jsmc na kťtUswatč!m rUer Kristowu přjjali, žc
esnlc se Udo cirkwe katolickč stali. Na Uúš se proto wztac
šUji ona pťeblaženú slowa, kterčxswatý Pctr l) o křcsimlcch
proncsl, ťka: „WU pak este rod wywolený, krúlowskě
kUěšstwo, jste núrod swaty, lid dobytý,“ to jcst: Ucirod
kswatosti pomolallý, lid krwi Kristowou whkoupený.ď

x) w le ljsru 2. :) Wčš tčž lčsr Cseďsr. 2, 19. 20.
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Wažme si tč welikč milosti, že jsmc se katolickými
stali křcsfmch, a pročež whnasnažnjme fc, dle této wirp
Kristowy žiwn býti, tnto wiru dobrými skntky pťcd sweo
tcm Ukašownti, abh takto nowěťici b wssc Ua to Upozore
UčUi,tUtčžfwirU sobě oblibili a ji mi crúdi pťijali. Súm
PČU Ježiš toho od fwých wyžnawačů 7údú, ťka: „Tak
fwěť swětlo wasse pťed lidmi, ať widi s ltkh wasse dobrč
a slawi the wasseho, jenž jest w Uebesich.“d) N. opět:
„Tim wice snažte se, abystc skrze dobrč katkU jistě učmili
swé powolúni a wymolcni.“ 2) Nedomniloejme se, že slmd
proto, když kťcsinny se jmelmjeme, spnsenim swým jiš
bršpečni jsme. „Ne každý, kdož mi řlkčx: Pmle, Pmle,
wejde do krúlowstwi Uebeskěho,ale kdo čiUi wůli the
Ulčho.eš Tak di Spasitel. 3)

Ylešmldr, Udatný krúl MacedoUský, we wojsstč

swčm Ulčl Umjina, Žšrlž též Nlešandr slúl, alc byl muž
leniwý a búzliwý. .xxťckl Uul krňl: „leož bUď jmčno,
mdeb čiň slentkhNlešmldra hodUě.“ p Kťeskaňe, hleď,
aboš Uchl lelliloým a bášliwým we wiřo fwč, ale

abyš ji wždh erhroženč loyžšlúwal iabyš činil fkntkykťesfmm hodUč; Ucb mira bež obrých skutťů jest mrtwa.
Wira Kriftowa, kterollž jsi zde whžllúwal, clle podle Ui

šiw Uebhl, ta sama tcbe šedenkrúte odsoudi. „Každý strom,tcrý Uenese owoce, wh at a UUoheň Uwržell bude.“e) uu
Uwažuj wždUckU,ie ti jest Umoho swčťeno, Ueb Učcni
Kristowo, letcrěžj l Ua swem křtu pťijal, a jeito esi llti(j
slibil, weliký dar Boži jest a welifúemiloft. eepaeitc núš
pťipodobňuje Učrni swč krúlowstwi Božimu, U blaže

x) Mat. š, 16. !) n. Peer. 1. 10. xx)Mar. s, :!1.ů e) Luk. Z. 9.3
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tomU, kďož !Uněm stolowati bUde. l)uu Awssak w krúlowa
stwi Božim stoere, kdo slowo Boži flyssi a je zachowúwčx,ř
kdo milosti ze fe mi prameUů se prýssticich š čistým frdo
ccm požiwú a tim ,;pňsobem hoďen býwú zaslibeUěho dču
dictwi wěčněho. „Nebo teU dUchswědectwi wydúwú dUchU
UassemU, že esme syUowě i dčdicowč, dědicowč zajistč
Boži, spolUdě icowč Kristowi.“g)

Nedú se cmi wypowčditi, jak welikú to milost, jak wee
likěto sstěsti,praon wim miti, ji se wěrně držeti a dle Ui
swědomitě fe zprawowatč w žiwotěswěm. W prawdě an
jostpoklad skmtý w poli, pro který člowčkš radosti odejda,
prodati by Ulěl wsseckoa koUpiti pole to. Qna jest perla
welmi drahú, pro kteroUž by wsse, co mci, tšž prodati a
ji fobě kolrxpiti Ulěl.

Rci, jšťeskmle, kterak jsme si toho zasloUžili, že Uúš
Pčm kwiťe powolal, a že UčUUdědictwi wččne w Uebesich

.žaflibile?Powolal Uúš zpouhč milosti šwě eryzpytaetelUě, dal Uúm jednorozenčho SpUa swě o poznati, a š

Nim a skršeNěj welmi mUošzonam ďarowal. Toho čsmesi lU prawdč Uc,;aslonžili. „ ročež uu di sw. Pawe
kdyf se Ukčxžala dobrota a wlidnost Spasitele Uasfeho
Boša, ne z skntků spranocřdlnosti,ul?teruš7b chom my čiUili,

ale podle polchěho milofrdenstloi fwčhzoi)pachy Uúš Učia
Uil skrze obmytl drlchěho naro. eni a obnowelli DUcha
swatého, kterčhož wylil na Uúš šojně skrzeJežissc Krista,
Spafitelc nasseho, abychom osprawedlnčmi jfoUce milosti
Jeho, b li dědicowšepodlě Uaděje žiwota wččnčho.“š)
Swatý šZUwel wssecky wěci Ua zemi poklúdú ža Uic,M

x) Lxxk.11, 15. !) Řčm. 8, Ue 5) Třt. Z, e:.
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ba ža sskodu pro whwýsseuoU zuúmost Jcžissc Krista.“ ll)
N to wssim prúwcm; neboť kdybh člowčk wssccko na
fwětčztratil, alc skržc son žion wirn dosscl krúlow:
stroi Ucbcskébo, sskastným jcst Ua wčky; Ucb ziskal
wssccko. N kdyby ixm žcmi wssclikč dobrš wčci, ani
kdhby cclý swět zisknl, Ua dUssi swč ale sskodUtrpčl, co
mu to prospčee? Nncb co wezmc z toho š seboU do waťčrx
Uostie?un „ do alc mú Syna Božiho, múežiwot; ťdo
Ucmú SUUU Božiho, Uemú žiwot.“ 2)

beš pak sobč Uadc wsseckowúžil wiry Kristowšp,
powažUj takč jcji dobrotU a blahodějnost a to sice w de

lcžitých pťipadxlostcch žiwota Uasscho. Na pťiklad w ho:dinč smrti, w tčto dů cžité dobč, řdcžto.wsscckošlowčka

rmoUti a wsscckojcš oponssti, kam sc múš a můlžeš obrú:titi, kdc pomoci hle atie? ch, jsi:li prawý kqto ik, Ucch
dlc jmčna, alcbrž i dlc skUtků, tchdy dojdcš pomoci U

Boha, a Uadčje, ktcrú mú zúklad w čdrawč wiťc, ta poutěssi, ta posilni tcbc w tom boji pos ednim. Zajistč wc
wiřc Kristowč Ualczúmc dosti prostřcdků, ježto dUssc

Uassc w sstčsti i w Ucsstěfti sili, a jako w žiwotě, tak i pťi
UmirúUi potťebtch jsoU kUpokochi mysll Uassicha kpo3
tčsscUi srdcc nnsscho. chď jch wždycky býti žiw tak, jak
wira Kristowa Učl, pak bndcš miti ssčastUýkoUecžiwota
a ssťastUou wěčnost. Tisicowč a tisicowč, ktcťl, doc
kUd šdrúwi byli, wlažnost a lhosterost U wiťc jcwili,
Uic nechtějicc slysscti o núbožných wčccch, ykali toho Ua
smrtelnč postcli, a Umirajicc děsili fe měčUoši;uano tchdúž
hotowi byli, wsse, co cirkew naťizch, wykonúwati.

l Filip. Z, 8. 2) l. Jan Z. 12.
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J mUo,i blUdUťi Ua koUci žiwota do lůna cirkwe kao
tolickč ?c anraceli, žúdajice sobč rU ni jedčUě Ua wčč:
Uost odejiti. Nikdo alc š katolikň neučinil toho, ablǧ
při snlrti fwč byl od cirkwc ťatoljckč odstollpil. ZU dUU
zdrawých Umohý wlažllý katolik odloUčil se od núš pro
čafllč, polnijitelUč wyhlidky, Ua pť. pro lďeliký pťinoš
erěsty k simtkUnmnžclsřčmll; cxle toho pťi smrti Ue:
UčiUil žúdný katolič. Wždyč wčra katolickú jcst wira
smnospasitelmi, jcst Boťcm žjewenú a potwrzellú, od
aposstolů wc fwětč rošdšiťenú, krwi UmčeUUickoUžpečc:
tčua a swatoll, ermhluou cirkwi Boži, jenž slonp a
Utmršeni prawdh je.st, l) ofwědčeUú, opodstatUěUú. uu
„Tof jest loira kntolickňuuwolúmešr sm. thlússelxl u
ktcrčž xjestli kdo (wlastni wiuou smon) lUemxú, spasen
býtt nemčiže.“ 2) b Kťesfnne, Zdňž Ucmúš pťičiuy radooi
wati se š toho sstěsti, že tebc Bůh zpolchěho smilowúlli
swčho do té pchoé loirU Uwěsti rúčil?

.Již Ua kťtu fwatém ldhl jsi bce;c wssi žúslllhy swč:
1xčinlčlltidelll té cčrlewe, ktcrou založil Pčxn Ježiď na sw.

Petrn, a o kterč řckl, že brúUU pckolué ji Uepťemoholl.
Powaž, Uebhlolč byš rololtě tak Zaslepeuwm ostňl, jakož

šon posud F!ohmlě, kdhbl pohmlsleú Umtka tclde byla zro:ilae? Bnl: j bhš ndirll ntolčckou přjjal, kdyby jsi fe bhl
w ro„;kolnčrtwi Uarodil? Snad byš fe ji byť protiwil,
jako se ji protiwnji Umozi jiuowěrcč. Děleuu roto BohU

řa toto newymlmonč dobrodilli! Dúle poUmz,še tato kato:ickcicirkcw jrst w prawdě stromem žimotn, ktrrýž Bůh
sstipil, aby Udssickuilidč lo ftčuu jcdo poleojUč odpočiwali

š) ll Timot. 3. 2) Zslubolum :Ud:umše



ušǧu
a owocem jcho sc občxerstwowali. NcUi Uňroda, chžbh
tcnto strom žiwota opustil a spolU fe do eroslowllč
bidy Ucuwrhl. Proto flo. otcc NUgUstiUdi: „Ncnik rúř!3
Uého bohatstwi, žúdllých pokladů, žcidUčho důstojeU twi,
žúdUých statků, jesstobh wčtssi do fcbe Ulěly ccny Ucž
wjra ťcAto(jckci.

Túžcš:li sc ale: Proč se jesstěUmohým lidem znúe
Ulosii spasitclnš wiry Kristowh Uedostalo, odpowidam:
To wědi ch UešpytatelUi a sprawedliwi soUdowčBoži.
Než nch Ulúmc Boha rositi stale, aby wssickUinúrodowč
přiwcdeni bnli ř swčt U jchč wiry prawč. Pak i dlUžUo
jest, skrše dobrci whučowúni, Umohem ale wice skrze
cUostný, přikladllý žiwot rozssiťowati wirn KristolUU.
To čiUili prloni horliwi kťcsfcmč, jejicljto žiwot byj
w fkutku jako žiwč ewmlgclimn. Pakližc a e sami ti, jenž
kňtoličti teřcskmlč slUji, UčcUi Kristomo Uyui potUpUji,
bnď že ronhawými flolny Ueb ohawnýnl žiwotem fwým,
zdaž pak dimU, kdož dar wirU swatč býwú Uúm šde
odúat, a býloú dúU jiným Učlrodůln, j) chžto jsoUccsrdce
poleorUého Ulni si wcižiti toboto darU Božskčho? u idč
pohrdali Púllcm Jcžisscm a Jebo Učcnim, proto bUlij
zawržcUi a pťcd žkúšoll lUčsta Jcrllsalénla bUl lU chrúmě
slýchčnoúll hlaď: „Wyjdčme, lUUjdčmc odtUd, opllsťme
mifto toto!“ u Hle, Uly též jsnle chrúmowě, totiž chrú:
nloudč Dncha statélo, č cbraňmc fe, abo nlilost DUcha
swatéhood ueišeršstollpila, abychompro son erčro
Uostapro Uokťesčanskýžiwot ncbhli zde opUsstčUi a do
hrozuč šúhnbo UlUržcUi. Bčxda tčm, jichžto Bůb opUstil!

l) Mat. 2l.



.uďǧrgu
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„Stúetcž tedy,u wolúsw.Pmoel, j) u Umjicepod:
úsanú bc ra fwú prawdoU a oblečeUi jsoUcc w pcmciť

prawedlxlosti. N obUtč Umjice nohy pťiprawoll ewan:
gčliUm pokojc. Wc wsscch wěccch beroUcc sstit wi ,
1 eroUžbhftc mohli wsseckh fsipy ohinč Uesslcchetni a
toho Uhasiti. N lcka Uadčde spachi wezmětc a mcčx
dUcha, jenž jcft slowo Boži. sselikoUmodlitboU a proš:
ldoUmodlice se každšho časU w dnchU.“u Tčž na jinčm
mistč 2) di: „KoťcU žajistě wsscho Zlčho jest žčxdost,jir ně:
ktcťi pUzeUi jsoUcc,e poldloUdjli od Uwir a Uwcdli še w
bolcfti Umohé. Th pak, o člowččc Bozi, warUj se toho,
ncislchj sprawcdonsti, pobožltosti, wich, lciskh,trpěliwoz
sti, tichosti. BojUj dobry boǧj wirh a tak dosčxhnižiwota
wěčného, k nčmuš jsi pomojskún, a wyzUal jsi dobrč wyu
žnúni pťed mnohymi swčdčh.“

Modlitba
Bože můj! wclikoU jsi mi prokčxal miloft, že jsi

Umč dal wirU katolickoUpožUati, a žc j t na kťtu swatčm
Umč zúwdawck blaženosti Uebcskě Udčlil. Profim tcdy
che, rožnluož wirU moU a posilni Ume, ať jsem každčho
časU hotow, swč jměni a ždrmoi i žiwot fwůj nasaditi
pro tuto wiru swatoU, ktera mUc bezpečUoUwedc cestou
do nebcské wlasii. Též Učxmwsscm kťeskaUůxltrač ku po:
moci pťispčti a Uciš chrciniti, abychom sc Uctočili každým

Udčtrcm lil?ého Učcni, kterč na swětč swcťezoia kterýmžnúš chytrot lidskú oklamcxti a w blUd Uweftj zamýsslie
alebrž abychom se wždy od rlamných řečč a númčteť

x) l Cfeďsk. 6, 14. 2) l. Timot. 6, 10.



.uer
rouhawých Ucwčrců ořdwroútili,a ťidice se dle Učeni cirkwe
katolickč, wssem Uepťútelum nasscho spaseni ssiastně odoo
lali a tcxktodo wččnč blaženosti pťijiti šaslollžili. Nmen.

Eirbrw Žristomn, stlad wirn Bnšslřč,nibdy
UrpomiUe.

„A krúlowstwi Jebo (cirlwe Kristowh) nebUdc konce.“
Lulá 1, 33

„A jú bUdU prositi the a jiUčho Utěssitele a Učitele dá
wám, abh a wámi zUsral na wěly.ee JaU 11.

olykarp, biskao Smymenský, odessel w řdoběpro:
núfledowúlli kxčesianůše stým wěrným Učennie

ú .) kem Krešcensem do kraje. K wečeru wyssed pťed

Čl)Fdům xnezi stilmč ftromy, naležl Krešcensa, aU
hlawu si rnxkoUpodpiraje, slzi. Wúžný stařec bi:

skUp .přistonpiw k Uěmu ptčx se: „SšUu můj, pročplúčeše?“ J odwece Krešcenš: „Jak ych erměl trU:
chliti a plakati, připominaje si krúlowstwi Boži UU šemi?
Strassliwč boUřkh Ua Uč fc žerU a hrozi mU šúhxlboU
w mladosti jeho. Množi wthawači již odpadli a zpro:
erčřili se; iproto trUchlixna slžim.“u Na to odpo:

wěděl biskUp: „Milý sUUU!Krúlowstwi Boži ljestpodoon
stromU, jšj rolnik wychowal. Sonkromi lUožil prnt doZemča o e el. Klička se Ueala a meši koukolem a trnim
wzessla, Uad trni wyrost a a trni jejinl stinem šasslo.
Strom rostl a wětrowč okolo llěho hnčmx, silně jim otťciu
fali, tim hloub ale koťeeUUdo šemč sr zarýwalh a wčtwe



se ňž k nrbi wopiualo. Takto bonťkU strom upcwuily.

.Kdoš paf zUamcUité wýssch dosúhl a stinowč jčchodnlekosc ssiťili, rostl opčt pod UUUkollkol a trUi. 9 a to wssak
we swč wýsosti Uedbal a Uhni stúl tisse U pokojně strom
Boži.“ un Tak stúla cirleewKristowa boUťclUijiž Upeer
UěUú,a stúti bUde až do fkoUúni fwěta anzdor wssclic
kýln protišoenstwim. x

Ježiď KristUš ji založil, aby Učeni Jebo w čistotč
a úponsti chowala pro wssecky wčky , UbU jc tčž do
wssech žemi rozssiťjla. Založil zwlússtxli staw a ťúd,
deUž slllje cirkew Učici, i takě kfwéutU Uposstolll, totiž

etrowi, ťekl: „Ty jsi Notr, skúla, a Ua tč skúlc wzdě:
lúm cirkcw swon, a brúUy ekelUč (jústupo odpůřců)
Uepťexllohou ji.“ ll) WsseUl pa aposstollml i jcjich Uústup:

uikčim prmnčl: „N ǧ?úš wúmi jscm po wssecky dUU až dofkonúni swčta.“e :eo jcst: Jú lnúš Ueuechúmblouditi,
an z prslwěho nčeUi Ulčbo loljpaduolltč, alc budll pťi
wúš a řiditi bUdU wúš až Ua koUec fwčtň. un W stao
rčm Zúkoně bhlo též Umoholnisobnš Ustmloweni Boii,
bylo alc jen ua čaš. „Nebo Uičchož k doleoualot?ti
Uepťiwedl ZčckoU (stm.ú)z“ 3) Bylť jost tolčko whob:
razeUi blldoucich loěci a proto když pťissel Pcin úullUc
wy nowč, žaložil obccUoU cirťew pro wssecky lidč, a
tn Uikdo UepodUiUc, alebrš trwatč bllde po wssccky časy.
Tok bhlo Uapťed ozmimello; UclšoU pďoroka Jsaiússe di
Bůh: „Šmlouwll wččonu š Uiuli UčiUiUl.Y bllde žUúUlo
lU Uúrodech simč jcjich a plod jejich Uprostťcd. WssickUi,
kteři je Ušři, pozunji, že tito jfoU simě, řtcrémuž požchnal

x) Ma: 16. 2) Mar. 28. ď)rŽřd. 7,19.



Bůh (totiž simč kťessanů dobrých, prmoowěrných e). u
Ll U prorolea Danclr e) stoji: „Yle we dncch krúlowstwi
tčch wzbudi Bůh ncbeský krúlowstwi (cirfcw), kterčž Ua
wěky Uebude rozptýlcno.“ u Zc slow Kristowých, tcdh
jakož i š proroctwi starozúkoUUiho whswitú zťcjmč, že
cirkew nezabync, nepomille.

W prwuich tťech stolctich Ulusila cirkrw katolickú
hroznč suússeti útiskh od mornúťů pohmlfkých, a tyto
časy mohoU sc pťirownati oUomu otrortwi, ktcrč Jsraeu
lité pťetrpěli w Egyptě. NUo bplo w kšždčln stolrti bcz
počtn Uepťútel Usilnjirich o to, aby cirkew l“atolickoll pou
tlačili. Mčla by sc tU celčxťada tčch štťcsstěllců zUťiwlǧch
pťedlošiti, ktcťižto šlollčysluosti a pýchou Uchwúccni, wlrU
kntolickou lehčili, cirkrw pronňfledowali a ji wthbiti
chtěli. Nle žeby Uestačxilo nxčstex, Uwcdcme zdc toliko
eednoho, alc prúwč toho, řtery w:likosti moci swč U hra

osti dllchu fwěho Uad jiué ioyllikú. Jeftxto ťimský cisaie
Jnliúu, Uašwallý odpadlik (apostnta), chd l. P. 361
sc zlobou antikrista na trůn dosrdl a blašodatnč, jeU
lcisklaa pokoj žloěstnjici cirňoi, stůj co stůj, konec Učiniti
obmýsslel. Tenkrúte již owssenl „škwetala cirkew katolickčx

šo rošličuých končimich cifaiestwi řimsieého; Ucbof Ueelonho pťrd tim cisnťKonstalltin Wcliťý š celúm domem
i dworem swýnl pťijal kťrst swc:ltýdNrž Jllličm žaslepen
klmunou swčxtaUlondrosti a pýchoxl, Usnesl se Ua toln, stao
robwlé blUdy pohmuské w řissi swé opčt obnowiti a cirkew
Boži lm čisto Udhbladiti. Nahližel ale šlosyn, že Učxsilimse
Uul to nijak Ucpodaťi; ncboť zUal Ulimllost ax wědčl, že.

l) Jsai. 61, 8. x) 2, eU.



hrůzodčsuč prolěwúni krwe kťeskmlskčza Nč:rolm a Diou

kleciúUa cirkew KristowU Uejen Ueztenčilo, aťc jesstě rozo
nmožilo. Proto zwolil Jnlian na wyhchsli cirkweBoži
jiUč prostředky, Umohem horssi a flUůdUějssi Ueeli jsou ža2
lciiec,uhrnUice a meče řatům. Napťed otewťel )rúmh po:
haUskš,ozdobil je ssperchl drabým, a inch kodmtidal

ijUč radowúukh a plesy, abh ǧen lid kťeskaUskýkmodlňm
přiwúbil; chrúmy lUssak kťesanskč šotaji olnpowati ahanbiti dopousstěl, ale tak, aby po ezťeni Ua Uěho Ue:
padlo. Po mčstechťissesloč dal prowozowati š erlikým
Uúkladenl hry diwadclni, k Uimrto ťaždý ždarma a swo:
bodUč Ulohl pťichú,qeti,a pťi tě to hrúň erťerč Ua di:
wadle Uúbošenstwi křesfmlské a jeho o řadh m oplšlých
žcňech lchčeUh,hmlobenh a lUpofmčchmoúděny jfou. Také
whsýlal po zemi Uajaté lotry, aby lidu obecnimu lžiwě a
whmhsslené hauh o cirkwi a kllězstwu katolickém lďžǧj,dra:
wowali, wěda dobťe, že whhyUeli wúžnost pastýťu dUe
choinch, re takč lUira w lidU ochabUe a cirkew šaniknc.
N hle, uco9 ěro a Diokleciún š strassUým krlch,ďrolewúnim
dociliti Uelnohli, to JllliúU lotrowskou schhtralosti fwou
Ulúlem bhlblǧ doloedl, řdybh wůbec člowěkll moeno bplo
ledorowati Bohu. Již welikú čúst lidu kťe?kmlskcho
w pochybnostech počala se kolotati, od kúzUčbohaberě
Ustupujic a le blndům e(čixuliúnowýmxse kloUic; cxle k hž
Uebe,;pečenstwi wystupowalo ncjwýš, objewila se moc

Boži. Juliún totiž chtěl Ucšhlawnějssiproroctwi KrisiowoZničitia w lež obrútiti. Ja šUúmo, pťedpowědčlSšasitel
strasskiwou zkčlžn města Jcrusalšma, řka, že Uešustcme
kúUleU Ua kmuclli, a re Uúrod židomský rošptýlell bude
po wssem smětě bez rúle a bcz Udlasti až do stonciUi



p„zš;u

swěta. l) u Nle JUliúU swolal židy Fe wssech koUčiUťisse, dal jim welikč sUmy peUěz i da jim ťemeslniků
dosti, aby anzdor a Ua potupeUi proroctwi Krie
stowa JerUsalem Ua nowo wzdělnli a krúlowstwi swč
oonwili. thž pak zúklady kladli a stawětipočali, wy:
razilh plamenp odewssad ze šemě, kterč jak Uúřadi, tak
i mUol)č dělmley strúwiln, pťi čemž i wclikě zemětťeeseni
se dúlo. Tak tedh Upnftiti musili od dila roUhawěho.
A kdhž hUcd Ua;,to tťicetiletý cisať JUliúU po krútkčm
panowúUi ncjwýš trapliwoll Uemoci byl Uchwúcesla po
onaUliměm stéUúUiducha whpustil, tu teprw zachwěla

?c celú ťissc búzUi welikoll u a cirkew Kristowa zkwctla
Ua Uowo.

Ptúme:li sc Ua ťimskč cisaťe pohmlfkč, jež zwlússtUi
krUtosti protč cirkwi zUťili, podtiwú Učxmdčjeplš Uúsledo:
wně o nich šprciwy. Néro stal se samowřahem. Domiciún
byl zawraždčll. Waleriún byl „ajat, Uepřiteli swčmU
sloužiti musil za podUož, a kdyš šo zúrmutek a hoťe strúu
wilh, bhla kůže z těla jcho wycpcina a m jedUom perssaU:

skčm chrúmě wywěssena. NUreliciU bšl zabčt, aU prúwěkťestmlskou katolickoUcirkew proUúsle owati počal. Dio:
kleciciU strúwil žiwot swůj w bořkčm trUdU, aUeb jak

Uěktcťitwrdi, sčUUsc hladcm Usmrtil. Mašimian se Žausskrtil. GalcriUš Upadl w bolestUoUossklion smrt, ta že
ho čerwowč ža žiwa žrali. Mašentiuš se Uto il. u Tič
jsoU byli cisaťowě pohcmssti a Ucehlawnějssl Uepťútelč
a pronúsledowltici cirkwe, a teUč ječt byl konec jeji . uxu
N jako až posud skrze 18 stoleti opatrowal Bůh clrkew

l) Lukxiš 19.



swou a trestal jcji U.epťútcle, tak i budoucně bnde ji húa
jiti a Ucnechú bez trestU těch, jeUžby ji zarmucowali aneb
zkúzU ji pťiprmoowali.

K dlepsiilnu tč prmodh pochopeui, že cirkcw nclr
šanikxle, Ulcbrž žc zc wsscch swěta protiwenstwi witězUč
wywúzne, podúwú Uúm Pjslllo sswatč ro,šličxnúpodobeuo
stwi o cirkwi. Tale ku pť. fňm Kristuš Pňn, jeUž nastú:
wajici protiwenstwi předpowidal, pťipodobčmje cirkch
stromu z malého ;rua whrostlčnm. Nežlzistrom zrostc a
fckrozloži, zdaliž Uetrpi ldoUťliwým wětrem, mrazem a
desstěm? dealiž lm něm UeUschnoUUmohé wčtwe, kterč
býwaji odťczúny a dUUlUržcny? Totčž sc dějc 8 cirťlUi
katolickou po wsseckyčnsy; ncbok bludy a rožkolnictwi
nmsi býti odloučcllo a lUydUršeno.u Taťé se pťipodobe
slUUefwatú cirkew lodi, leterú búwci bouťemi a mlnoue
bitlm stihčnm; ňwssak cirleew pťcdcc bel;pečuč Uproe
stťed Uútisků Ubirú sc kbťehům Zaslibrněho rúje, auo
ona samojedinú wede nciš po bouťliwém Uxoťi fwěta
tohoto k sskastuš wěčnosti, a jestli sc ji lUěruč držimo,
jcst Uemožno, nbychom Utounli, protože Ježiš Kristuš
súln jest jejim ťeditclem ncwiditclným. QU pro wčtssi
bešpečnost uassi Ustanwil takč widitelného sprúwcc
cirkwe, kterýžto Ua prwnim Utistčstoje, jeduotU a poťúo
dek wcsskcrčho kťesiaustwa udržuje.

W prawdě Ježiš KristUš .:.aložilcirkew, a sicetoliko
jchU jcdinouo nikdy ji erpustil, aniž ji dle pťipowědi
fwých erpustl. Duch santý jesi ji wyslčm a stťeže ryǧost
a přcsnost Učcni jejiho, tak že U wiťe poblouditi Uemuže,
jeskUcomylna. Sw. JaU Zlatoústý di : „Duch swatý fprae
lUUjecirkew, toU pťičinoxl ona Ujkdy uestúrne a ncmůže



uzssu
přemoženn býti, bhk i drahnč uepťútelproti Ui bojowalo.“
xšncnncnitč jest i swědectmi jistého axtgljckčho dčjepiscc a

stúlnika ll), jenž tnleto pisse: „Neni zaljistěa nebylo nikdUdila lidskč Ulolldrosti, kteréžby žaslll)owalo úwcchy w tč
miře, jako cirkew katoljckú. Dčjiuy tšto cirkwe jsoll pčx:
skon, ktrrúž spojUje weliteé dwč doby oswěty a wzdělcmosti,
starý inowý ločk. Ona pamatuje poččxteka wznik wsscch
ťissi a ústawů,djeuž jfou ža dnů Uassichwc swčtě, ona
dočkú se i přetrwú jčch foncc. Rošwažujete:li strassně
bonře, jcž pťestúla katolickú cirkew, Uelzc ani kmhsli pťiz
pllstiti a mista dúti tč důměnce, žebh kdn měla zmliko
Uonti. Nrabowč sc domniwaji o jistč ohromnč pl ramidč,
še wzdělúna bhwssi od pťedpotopných panowni ň samo:
jediUň šnikla potop9 n odolala Uúlnalům wlnobiti. Por
dobnúm osudem Umže se houositi mpapežstn:xi. Již bylo
pohřbcuo U wlnúch u Ua konci 18. stoleti u awssak
;úkladowě. zčistali Uepohnuti, a když wody opadl , objec

wiloť se opě.t Ua rumeš swčta. Zmizela holcmds čxobcc,;mi„;elo cifařftwi Učǧne o:řimské, weta po starých BeUútu
kcicha ftarožitném Swýcarskll, Francie Uemú swlǧchBour:
bonů, swé býwalč sslechty; ale cirkew řimsňi šUstala Uee
promčnělm.“

W tomto rozǧ)ledn lU mimrlosti ledi welikci útěchapro katolikn wzhle em Ua budoUcnost. ťedbajice swod:
Uých swčta blasU, Uchlcdice Ua četUč Umožstwi Uepťútel
cirkwe nassi, šachowejme w mysli swé úctU a poslUsonst
této cirkwi co od Krista ochčxzejicimUústawn patťičxrou.
Držmc sc Ue,žwratné skalh sw. Petrn U lolnobiti tohoto

l) MacaUlad w úwaze swě o kUize RaUkowč „Řďmische Bčipste.“



uzžgú

wčku, jfoucc si toho mědomi, re to Uejwyšssi čest i sstčsti
lmsse, že jfme z milostj Boži ú owč swatč, prawč cirkwe,
i “e pod ochrUUou jeji bešpečnon krcičime cestou kcili au
k?pafelli swč!mul „QUať jest dňm Boži, sloup a Utwrzelli
prawdy. j)

Modlitba.
Qtče Uebefký! w hlčdUi Ua čeleď swou, jenž Tobč

od počútku Uúleži. Sšlirej Ua cirkew son, Ua tU choč
jednorozeněhoSylm swčšo, za kteroužerdporowal sebe
w ruce hťissuiků dúti a swou chdrazfsi krew Ua dřewč
kťižc whliti. Zachowej a ťiď ji a oswěch ťeditele jeji.
thlčdUi tčž milostiwč Ua ditky tčto swate cirkwe, fpoj
w Ui a skrše Ui wssecky Uúroďo lžo:měw rodiUU jednu, aby
Tebe, Qtčc, a jehož jsiposlnl, JežčsseKrista š Duchcm swar

tým ěiwou wlrou pozUali, w pewUč Uaději wšýwali a doekona oU ťúfkou oflawoloali tak, aby krúlowftwi Syna
Twěho se hojnč wzmúhalo Ua žcmi a počet blahoslawe:
Uýchse Uonžil Ua Uebi. Q to prosime skrze zúsluhy Je:
žisseKrčsta, Púlm a Spasitele Uasscho. Nmen.

:) xn r Tčm. Z, 15. u



uǧgu

Mýstmhn pťrd blUdy stnrčhno Zwlňsstě pab
nmnťho wťbU.

„Učenčm rozličným a cizčm ned.cite se swodili.“
Zidům 13, 9.

„PUšh ǧk (Boži) zjewnč p,rawi, že w posi,ednich čas,ech odu
slqupa nelt r od lper!ž, pozon,llšce dnchů blUdUhch a učem ďábela
skych„w polrytstwt lez mluwaccch.“ l. Timot. 4, 1.

Uohč blldouci wěš:i pťedpowidal wfscwědoUci
PciU a Spasitel Uúš, a mezi tčmi takč kúžUměsta
Jerusalčmai Ucssťastnšpťihody wc kcrčho Uú:

roda židowsťéšo. Z dějepisU to šUúmo, že sew Jerufalémč člh žajiste Ueprawosti hrozUě,žako
krúde.e, UtisleowúUi, růzUice, fmilstwa, jšrwawé pUtkh
meži ?trmtami. ťdépýchoU již oslcchi neměli teUkrúte
úcth pro smatš misto, pro chrúm Boži; Ueboksi w Uěm
wčci chlllssných dowolowali, a pak wcssťeron sprawedl:
Uost son w koUčmitoliko zewnitťUichobťadů poklúdali.
Byla tam ohaonst žpllsstěni. Pro tU přičiml se U 7idů
objewilo, což se pťi každém szstlém, na Ulrawechsklesšlém

Uúrodč objeerc, še totiž powstali falessUiproroci, kteřise ša wpfwobo ite c lidu wpdúwoli, čiUice welikč wěci,
domUěle to zúšraky, a swúdčjicc lidk blndům a krůznicim.

Nadarmo Uestoji w Pistč swatšnl tato Udalost,
š ktcronžto byly přezalostllč Uúsledkh spojeUh, a sicc:
rozkotúm a spúleUi Ulčsta, špUstosseUi šcmě od wojska
ťimských cisaťů a. rozptýleni židů do rozličUých koUčin
swěta. Jcstik to Udalost zUmUeUitú, k wýstm e wsscm
Uúm kxřcsianům zaznamenanú, Učicl Uúš, abh om byli

4



opatrni, pakližc spozorUjemc , kterak lidě w mUohý
krajinúch za Uasseho wěku Ueprmoostcm sc oddčanjl,
i kterak si chrúmů kťeskallskýcherúži, jich Uenmosstěo
iji, w Uichflowa Božiho neposlouchajl; aneb kterak
Ucdčle a swčxtkU zlými obhčeji žlchčuji a zllenctiwclj.io
Prúwč w těch a takowých ťrajjnčlch často sc pťjhažnje, ze
powstúwaji falessni proroci, swůdcowš, sektčxixia Uorooe
túťi, a taleč se tam whplňUje, co aposstol Ucirodů Uadsseu
Uim Ducha swatčho Uapsal: l) „Zdrawšho Učeni UebUdoU
lidč snčlssetj, ale podle swých wlastnich žúdosti shromaža
ďowati bUdoU sobě mistry, majiae swrablawč Ussi. N od
prawdy slnch odwrúti a k búsnim (ť whmhsslcným wču
cem) se obrúti.“ uu

Ti a taci lidš žlým žúdostem fwým oddúlli pohrdaji
důležitými prawdmui Bozskými, Ucwúžisi wiry Kristoto9,

jakoullž núbožni jejich pťedťowě wyzUčmmli a jim pozUostcnoi i. Qni nepošnúwaji wice, co jim jest kU spčxsea ku
pokoji, co k časUč a wěčUě blašcslosti; proto se pťidržUji
roU awých erěrců, rožUmčin, oswěcowatclů a Uowoo
tčxťU, kteťižto Umobš prawdh swatě pťetoracllei iUčeUi
Uowě whmýssleji dle roszU swěho, to jest le swých
žúdosti a Uúklomtosti; Ueb co žlú tělesuost žúdú, to poe
anžUži ža hlaš rošxmm swého. ou Tito poblondilci o
swatwch obťadech a o šewnilxťni slnžbč Boži Uičeho nec
chtělliwěděti, a pak w pochhbslost berou rozličUú tajemo
stwl wich Kristowy, jakobh rožlUU lidský lossecko,lcokoliw

Bohem zjewcno jost, Umsil proUikaUti U chúpati. NršarotU pťičinn, že jfoU úhlawm Uepťútelč wsseobché ci wc

j) W U. listU k Timot. 4, 2.



u51u
katolickč, že jfou žhoubcowč wsscho občanskčho a zúkono
Uiho poťúdku země, w Uižto se sskodliwč jejich zčxsady

rozssiřUji, Uwrženšx jsoU w nejbidnějssi staw a wydčmy

w koťist rořbrojU a núrUžiwofti lidskšch. „Zlč Uúsledkh,erěroU a b udným jcjichUčeuim se o jewújici, Uaznačil
swatý Pawel těmito slowy: „Toto pak wě , že w poslcdo
Uichdnech chstanoU časowě Uebezpečni; bU on lidě sami
sebe milUjici, lakomi, hrdi, p ssni, roUhači, rodičů er
poslUssni , Ucwděčni , bczbožm , nelitostiwi, UepokolUi,
Utrhači, nezdrželiwi, netissi, bež dobrotiwosti, zrúxdci,
Zpurni, Uaduti a Ulilownici wice rožkossi nežli Boha, mao
jrce sice twúťnost pobožnosti, ale moc jeji apirajice . . .
Tito protiwi se prawdě, lidč Ua mhsli porUfťenia š strany
wirh žawržeUir.“ ll)

Yby tito falessni proroci Uasseho wěkU mohli Uassi
swatou wiru pokúletč, Uúš od prawě cirkwe katolickč ode

wrcitiri a k blUdům swým Uakloniti, beroU Ua febe roqujdǧoowči, totiž pťcdstiralli, žex “est jejich jediný zčlměr w eo
obchú lciska ke w em lt em, a oblaženi wssech ljdi;
Uapotom hlcifaei jakési nowč wzdčlúni Uúrodů, čili ofwčtU
rošumU a pťis ibuji jakýsi rcij Ua tomto již swětč wssem
stoupencům swým. Ehodi takš Uěkdh po swětě jako obo
chodnici Ueb jako dobročiUUi rúdcowč a t. d. QbětUji
mnohox peUčž Ua to, abh biblc hbně pťcložené roze
ssiťili Urczi lid. Usilnji o to, aby wf elijaké jeji knižečky,
UUplUěUěrošličnými blUdh, pťisslh lidem do rU oUe proto
je i zdarma rozdúwaji, bojUjicetakto žjchč Ueš taǧnč
proti člúnkům Uassi wiro swatč, proti Učeni a obťadUm

Y2Wm3
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nassi cirkwe aposstolskě. NUo š nojwčtssim wztekem boUři
oni proti knězstwU katolickčnm a Usiluji odstraniti zcela

wssccky blahočimlč Uúboǧenskě ústawy a řúdh, kydajicena ně hanu jell proto, ady mohli zúměr swě prowesti.
„Zli pak lide a swůdcowé půjdoU wohor?fi i smUi bloUe
dice a jině w blud Uwodice; ale ty žUstčuUejw tom, čee
mUž jsi se naUčil a což jest fwčťer.“ j)

PoUťcišmU tobě, pťiteli, Ua úklady falessných Učře
telů, nowotcžťů a bllldaťů, podotkml Uin, kterak Uúš
KristUš Ježiš pťed těmito nebezpečUými lidmi warUje.
QU di: „Pilně se warthe falcssnýchUroroků, kteťipčá:
chňšrji k wúul w roussc owčim.“ 2) „Rekl:li by kdo: Aj
tUtokjest Kristuš Ueb tamto, erěťte; Uebo powstanU
falesti kriftowš a falessni proroci, a činiti bUdoUwelikč
diwh (totiž zdúnliwč).“ 3)moMilcičekPúUč sw. Jan na:

pominčx tcž takto: „Pťilš)úzi:li kdo k wcim, a toho UčeniUepťinússi, Uepťijimejte o do domU, aniž ho poždrao
ijte.“ e) nu Swatý Pawel chtčz města EfesU odejiti,
xswolal starssich cirťwe, loUčil se š Uimi a Uapominal jich

1řakto: „BUďtcž febe pilni i wassešo stčcda, w Uěmžto DUclhswatý Ustanowil wúš bisknpy, a ystepúsli a sprawowai
rirkew Boži, ktcroU7 sobč dobyl srooUwlastni krwi. Jú
wim, že po mčm o ejiti wejdoU mezi wčxšwlci hltawi,
kteři nebUdoU odpoUsstčti stúdU a bUdoU UllUwiti pťec
wrúceuč wěci. Pročež bděte, w chUěti majice, že jsem tři

lé.ta neplť;:stal š plčxčem napominati jednoho každěhoz wúš.“

l) W listUlla Timot. 3s 13. 2)Mat. f, 15. 3) Mat. 24. e) ll. JaU 10.
ď) Skntk. 20, 28.



uššu
Hle, Spasitel Uúš looečerpřed swým Umučcnim

poslchi slowa ť aposstolUm fwým romlUwil a pak
lasitč fe modlil, ša Uě rose, abh lpsslckni jedUo bhli. e)
elřikož takto mllšwil asitel Uúš w hodiUě loUčeUi

swč o, tedh widiš, co PQMU Uejdůležitějssi wěci býti
zdú o. Musil by žajistč sspatUý syn býti, klřerýb odpor
tomU činil, oč jej Umirajici otec byl sUažUěprosi . Jestik
tedy sspatUý kťcsiaU, cmo xprotinmikKrista PúUa, ťdo roza
dwojeUi a odtržškUod cirl?we Kristowy působiti chce, kdo
Uowš wyzUčmiwiry twoťi mleb již utwořil. TeUť leřmotU
mezi teřestan rUsii, kdežto KristUš Pún w posledm hqdiUč
tak sUažUě yl o jeduotn žěcdal. Pročež wěděti múš, že
každý kťcsicm zle čiUi, žc jeft šrčxdcem wirh swč a taťto
i spaseUi swého, chž be swědomitým spifowatclům kUěh,
w nichž se Ua učeUi Krišowo a Ua swaton katolickou cirx
kew rolchawč whjiždi , aUeb Ulndrlantům a bučičům
(zwlčxssčw hospodč) raději wčři Uežcirkwi katolickě, kterú
jest slonp a UtwrzeUi prawdh, a kterú Uikdy we wiixe
pochhbiti Ucb pobloUdšti Uemůže.

Znaje PúU Ježiš zlomyslnost b:ldoucich bludaťů,
těchto hrdých, přiliš Ua swůj rozum spolěhajicich rejpalů,
a tč tomU předejiti, aby se lohšanači jeho eriklali
kaž ým wčtrem Uowč whmysslmčho UčeUi, pozůstawil
jim, čcho by se měli ohleřmě wiry daUč a wsfem lidem
k spaseni potťebUč držeti po wsscckhčasy. J proto řekl
aposstolu swčmu Petrowi: „Th jsi skčlla, a Ua tě skúle
wzdělčxmcirkew swou, a brúny pekelUěUepťcmohoU ji.“ 2)
N wssem aposstolům sUdýmprawil: „JdoUce Učte wsseckh

l) Jan U, 20. e) Mat. 16e



Uúrody, Učice ec lUsseckošachowčxwati, cožfoliw jsem pťix
kúzal wčxm. ijú š wúmi “fem po wsseckn duy až do
skonúUi swčta.“ l) N o ět: „ǧtrositi bUdUthc a jiUčho
Utčssitelea Učitele dú wanl, aby š wúmi Zůstal Ua wěky. . .

Eokoliw slibil a Udělil Kristuš Pčm aposstolům
swým, to wsse slibil a Udělil tčž jcjich řčxdxchmnústUpUi:
kům. Nže jjsou w ťilllsko?katolickčclrkwi ťúdUi Učstlpltici

sw. Petra, 1šaktčžwsscchKristowých aposstolů, to dokazUje
dčjepiš cirkcwm i swětský; Ucb dlc jeho důkašů jde Ucu
pťetržcnú posloUonst jak UyUčjssi widitcluč hloawUcire
kwe, taktč wssech n Uěǧssichkatolických bisknpu od sw.
Petra a o switapo tolU. Jako dyl Limlš nústnpUikem
sw. Petra w Rimč a po Linowi„šřleřuš a t. d., pšxčx:
wč tak Uynějssipapež Piuš lx. w Nimš UastoUpilpo Re:
hoťowi )(sl. a thto po jiUěm; rowněž tak i wssickUikaex
toličti biskupowč ša Uassichdnů žijici obdržcli sonU xuoc
od jiných biskupů a tito žase od pťedesslých. TcUto o:
řčxdekjde až k swatým aposstolům, kteťi od smnčho 1:ex
žisseKrista prúwomocUost xmd cirkwi obdržcli a ji jčnúm
ase odewzdali. Takč UeUiw katolickš cirkwi an jrdinčho

ěze, který by duchowni moc swou Ucobdržcl od jedUoho
Ueb drUhčho a osjstolskčhobiskupa, w cirkwi katolickč úťad
wedoUciho. „ ždčlúxm oest tedy cirkew Ua Zúkladll apou

sstolskšm a prorockčm, ež jest Uejhlubssi UhelUi kčnnen
súm Kristuš Ježiš.“ 2) Pročež mssickni katolřčti biskUu
powč š ťimským papcžcm we lUiťc a lo lúsce sjednoceni
čiUi ďobromadťz, úťad aposstolský Ucbeli cirkew Učici, o
Uižto Pčm Ježaš ťckl: „Kdo cirkme Ueuposiechllc, budiž

ll) Mat. 28, 19. e) Efešsk. 2 20. Mat. 18. U.



mš;šn
tobč jako pohan a pUblikúU.“ e) N opčt: „Rdo wčxšslhssi,
Ume siyssi, a kdo wúnli pohrdčx, Umou pohrdú.“ 8)

NňsledowUč to wčci riston, žc toliko teU slyssi prawdu
Boži, prawč U Uepornsl!exlč Učcni Krčstowo, kdo slyssi
ťimskšho papeee a š Uim sjednoceně katolickčobisknpy,
thto Uúměstkyfzw.Petra a aposstolů. u Slyssišeli katoo
lickčho kšlězcprawdúm swatým wynťowati, wěž tedy, žc
jcj siyssiš jakožto wyslancc a zastnpitelc bisiupa swčho,
jcnž U wiřc a w lúscš spojeU jest š celoU cirkwi kato:
lickoUu re tedh siyssišhlaš cirkwefwčnhluš Kristůw.
Qlďsscm hse mohlo Uamitati, žc i katolický kUěz může
fe, bt)kby sUad Ue ze zlč wůle, aspoň z Uedostatkll paměti

a c?ncdorozmnělti mýliti a U wiťe w jeduotliwých člún:ci ) pochybiti. Na tUto UamitkU odpowidúm: Qwssem,
ro swon ofobU Uxůže se ka,šdý mýliti. Neš pokUd stoji
Učz w fjednoceUi š cirkwi a hlúfú UčeUi jcji, hlúfú Učeni

prawč. Každý bisknp bdi Uad stúdem fobě fwčťeným i

Uad pastýťi tchož stúda, a w čaš potťeby poučnšš, UapoemiUú a warnje, jUk owečky tak i pastýťe jich. Ud kaž3
dým biskupem pak a Uad ccloU cirkwi wrchUi strú“ koUú
ťinxský papež, i radiwú se w důležitých zúlcžitoš:ech fe
wssemť bisknph katolčckými, žkomuú učeni, jeuž fe zdú
Uejistč aUeb podešřelč býti, U fpolečUě š Uimi prohlassUje
co rawdoU katolickoll a co jest Učenim ji protiwným.
Na timto celúm sborem čili Uňd cirkwi Učxicibdi keou
Ucčně sw. DUch, o Uěmž wime, že slibeU idúu byl cirkwi
swatě, aby „š Ui zůstas do skonúUi swčtn.“ Působeni
DUcha swatčho čini tcdy cirkew U wěcech wirh úplUč

l) Mat. 18, 17. 2) LUk. 10. 16.



bezpečno:l, tak že on.a prawdy wypadnoUti Uemůže.
Proto takč prawťl Uúš čm a Spasitcl: „Kdoby cirkwe
Ucposlcchl, bndjž tobč jako pšhmt a pUblikčm.“

Q neomylnosti sw. cirkwe byli od jalžžiwa pťeswčdo
čcni wssickni sw. Učitelowč cirkwe. Nebot jťzfw. Eypričm,
jenž lčta PúUč 268 wirU nassi smrti son šapečctil,
prawi: „Kdo Uemú katolickoU cirkcw za UmtčU, Uexnůže
miti Boha za otce.“ N w čtwrtčm stoleti pisseLaktantiUš:
„Toliko katolickúcirkew achowúwú praon slUžbUBoži,
ona jcst stUdUicc praw p, onak sidlo wiry.“ N sw.
NUgnftiU doklčxdú: „delrati tomU, co wsseobecxlň cir:
rew smýssli, Uejwčrssi jest blčxznowstwi.“ x)

Hle, milý křšsiaUc! bcze wsscho welikčho Uamúhčmi
dUsseinho můžeš bczpečUčzwčděti , čemU byl KristUš
Učil. NasloUche tedy Učeni sw. cirkwe bedljwě a zbožnč,
chraň se Uowotaťů, roǧkolniků a blUdaťů, wůbec wssšch,

jenž rozUm swůj powartei za roǧUm oswiccnčjssia whšssiUežli jest rozUnl a wý la sw. clrkwe obchč. PmUatUj,
co di sw. Pawel: „Dpět prawim wúm, jestliže b wúm
kdo co jiUčho kúšal mimo to, co estepřijali, wyo cowún

bUď.“ 7š) N opet Ua jiněm mi3tč: „Eož čeestswěťeno,
ostřis?ej, warch sc Uepobožm,ch, nowých sow a sqporůfalc Uč tak Uazwmlě wčdy, U kterčž Učkteťč sc přxizllúu
wajice od wiry oďpadlj. Mjlost š teboU.NmeU.“ 3)

l) Epist. 118. !) Galar. 1,9. o) : l Tčm. 6, 20.



ušsťu

Modlitba.
Bore, jeUž Uechceš, aby řdo zahhmll, alc chceš, abh

wssickUi pozUúUi Twé prawdh pťissli a spaseUi bhli:
smiluj se Uad tčmi, kteťi až posawad U wiťe bloudi a
rctč:ir jim Ua pťimlUwU blahoslawcllč Pamch,oswatých

ašo tolů Petra a Pawla a wssech sw. UčitelUcirkweU čliti tU Ulilost, abh e zúhubslých blUdň whwedeni Twě
prawě Učenipoznali, o Twč swutč cirkwe se anrútili,
w swětle Twč moUdrosti a milosti krúčeli a až do koUce
setrwali a takto swěho cilc, spaseUi wččUčho, ssiastUč dou
súhli. Skržc Jcžisse Krista, Púna Uasseho. chll.

ppuu

Eo Zamňdi li ncměťr?

r „Koťen zajistě wsseho zlčbo jest ščldost, již nčlteiǧi šuzenijsozlce ppbloUhi,li od wlrh a uwedll fe w bolesta mnohe. h pak
ý clowece Bozl waruj se toho.ee Timot. 6, 10.

„BlUd a tmh hťťssnikůmpťistwoťenhjsoU.“ Sirach U. 16.

Woťm wssehozlčho jest žúdost tčla a žúdost oči, čiliUeUasyceUčbaženi po wčcechmarUých. Pročež mUozi
jsoUcežúdostnlišlými jako: pýchoU, Uúdherou, šisstu
nosti, lakomstwim, ctižúdosti spoUtúni, UemohoU
miti žalibeui we wiťe Kristowě; onač hťissným chtiu

čům lidským kladc odpor a UčiUúš pokoťe, trpělčwosti, stťidu
mosii, zapir,ni scbe a wůbec bojowúUi proti tělUa žaido3
stem jeho. e pak nmozi o těchto wčcech sw. UúbožeUstwi
Uičeho slhsseti Uechtčji, pollěwadž chtičům jejich sc žpiraji,



nšgbq
řudii mnohč dňležitš prmďdy Božskččdle blndnčho rozUmU
slUě)o čili dle žúdosti frdccsi whklúdaji mlcb žezawriji.
Q Uichplati flowa fw. Pawla: „Possle jim BUh působeni
blUdů , aby tať odsouchi byli xUssickUi, kteťi erěťžli
prawdě, ale powolowali Ueprawosti.“ l) Dúle: „Buh
wydal je w pťewrúcený smhsl, aby činili to, což Ueu
slussi, jjouce UnplUěUiwssi Ucprawosti: šlosti, smilstwem,
lakonntwim.“ 3)

Jistý misionúť wyklúdal, že jest Bůh sprawedliw a
wssude pťitonlen, že wsseckowidi U pozoruje a žc Uú ta

Uejtajnčšssi mysslcUi lidskú. Nn to ťečeuo mU: „Ta owčhoBoha, terý wssecko lďidi, my Uenlůseme potťebowati.
Myk wcdenle rúdi swobodný n ernzaný žiwot a Ue3
chceme,aby ledoslosscl a widěl, co dělúme.“nNejsou:li
tč!nltopohauňm podobui lUssickuiti, kdož lUirou Kristowou

opowrhuži a spnsitelxlč Řeéi prmody slysseti Ucchtčǧi z tčpťičin, lelu,y jim přckúže y lU jejich roz;pcismlšm ziwotě,
w Uěmž szobělibnji. Nlo jakú to zaslepcnost! Wždyč lUira
Kristolon Ueni Uepťitrlkyui člowčka, wždyk cesty kradosti
a blažeuosti Uezamerjc; Uýbrž an jest jakobh aUděl
strúžný wedonci k prmoš fwobodč a kprmoč ublaženosti;
onnk ukašnje podlďod a ssnlbU Umohých rozkossi swčtských
a žúdosti těťefllých,jejichžto lUUadei zewnitťninli lidč
sUadUosc klanlou, dominajice fe, že w Uich blaženost Uau
leznond Nch, což je do slasti kmtičkě, kterú se w hoťkost

proměňuďee a tčlu i dussi Uassi k zúhubč slouži!Dú e poUčUjeUúš wira Kristowa, w čcm fe prawú,

!d Tesal. 2, U. e) K Řiman. 1„ 28.
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trwanliwú blaženost nasse zaklcidú, kde ji hledati múme

a jak ji lše dosici? Wira ta pozdwihUšemysl Uassi odtčto země k Uebi, od wezdejssiho wčkU wččnosti a pou
UčUjeUáš, že člowčř eest tworem wznesseným, wýtečnými
schoápnostmi obdaťcnym, žc jest obrazem Božim, že tedy
Ucmijcdiuě pro teUto swět stwoťeU, mlj zwiťatům roweU,
iže takowými rozkossemi, jakých Mahomet, zakladatel
wxry TUreckč,stoUchcům swým slibowal, totiž tělesUými
Uemůže býti cmi Upokojen, tim mčUě trwale oblažen.
„Než tčlesný člowčk nechúpc tčch wčci, ktcrcž jsoU dUu.
chowni, a Uemůže jim rošmnčti.“ ll)MUozi aby dle fwých
žúdosti žiwot swobodslý Ulohli wčsů, abh nrmllsili proti
tčlu a swětUbojowati u předstaiji foběBoha tak, jak
sami chtčji, wčťi jen toliťo to, co Učchledům jejich pťie
mčřeno býti se zdú a přidržčlji fe zúsnd tak zwcmých oswěu
cowatclů, wlastně rošUmúťů a rúpalň Un poli swatč ciru
kwc a wssi zjacweUéwiry. Tito Uepřčltelš kťiže Kristowa,

jichžto koUec žahynnti čest, 2) tito protiwnici šjeweniBoziho i w osadúch kato ickýchsitě swč rošklúdaji a fwůdo
Uickýmhlasem wolúji: „Newčť cirkwi, wčř tomU, co my
prawime, toť jest rožciprawda.“ u Také UtrhačUčcirkwj
Kristowě pťedstiraji zatmčlost čili erčdomost, powěro
čiwoft a dUssein otroctwi. SpolU prckprowolúwaji, že
UUichjest prawú oswicenost, wzdělauost, pokrok a swoboda.

Než medle, w čcm zciležl teU jejich pokrok, ta jee(ch
oswicenoste? „Po skutcich pozmite jc,“ di Spasitel Ucš.
Patťmc tedh Ua jcjich skUlřkh.Nemodliti fc, do chrúmn

l) Korřnc. 2, U„ e) Fčňp. Z„ 19.



Ucchoditi, žúdostem swým powolowati, rozkossi do syta
pckiwati, cti, ďůstojeUstwi a statků swěta wyhledúwati
a š jich Způsobem Uefprawedliwým i tťeba UúsilUým doe
býwati, tok jsoU skUtjkowějejich, w tom žúlcži ta jejich
oswicerst, teU jejich pokrok! u „Ne každěnm dUchU

wěřte, alc skoUmejtc dUchy, jsoU:li,ě Boba; Ueb quzifalessUi proroci wyssli Ua fwět.“ ll) C owěfU UcžkUsscUémU
to jaksi lahodi, když sl ssi ta lúkawú slowa: swoboda,
oswicerst, pokrok, roz oš, slúwa! m J .mhsli fobě, žc
w skUtkutoho dosúhne, co se mU tim slibnje a wychwaluje.
Nwssak klamc se Uúrcmmě! Slyssme o tom úsudek eistěbo
leglickšho spisowatelc Dorcla: „Udnsimc:li w čowěku
swatou wiru, totiž přeswčdčenost o prawdč UúbožeUstwi
Kristowa, tak žc si může člowěk wčťiti, co a jak sc mU
libi, a že si Boha můČc pťedstawowati dle úsUdkůswých:
tedt bywú rUsseUa je?mota a pořúdek, a hťissmi UúkloU3
Uoá UcUalezú Uni U;dy UUiUlcže. Prmoidka UUwaUosti
ankaji, smyslowčanUji nad rozUmem, si!a plati Uad

řprawcdllwsti, chytrost Uad poctiwosti, rozkoš Uad ctUofti,
čskUňd powimlosti, Ulfta Uad trpčliwosti, a tacito lidč

řtan.Uose otroky UúrUžiwosti swých. Slowem každú Ue:
prmoost objewi se jim chwaliteonU cmcb aspoň omlU:
witeonU, je:li jeU UUčaš UžitečUaa přijemUa.“ nu ch

šoiďilšžeitU oswirerst a teU pokrok, jakowým se oUiUooUoU.

J stalo se podiwným dopUsstěUimBožinč, že od Uec

Fřútcl lUiry a crrkwe katolicke wyssly na fwčtlo zúsady,terýmiž se otwiraji propasti pekelUě, kterýmiž fe po swětě

l) Jan 4.
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roznčxssejistrassliwč boUťe, prowúǧemč zločim a strastmi
Uesčislnymi! Takowč zúsadh Ua pr. jfoU: „ eprawč uest,

pc šedeU mú dost, drUhy múlo, Ucb Uic. Mezi wssecš)Uu wssechnosterým dilem rozdčler! u Nehořmoješ
člowčka, aby liUcho pofloUchal co otrok. Nč jest fwoboden,
ak fmi čiUiti le chl„ltiswč! uu UkrUtUš žcft to pťikúzúni:
Zapťi sebe sčxm. Clowěk mú do fyta Ušiwaň wsse o, co

mU pťijcho; woďyč tady jeU čedUoUzije.“ uu lc tozčxfady,proto takc pťiUússejiUús edky ftrassliwč! uJistp,
UčeUý Umž pisse: j) „Núrod, který opUstiw Uzúboženstwt:

rošUmU sc jeU držeti chce, po rdne w čaš Uepokoje i takew č:doUzcmč. Bčda ale bhdllcim w žemi takowč! N Uyni
w Uěkterých žchich Ucwčra jako witčzUčprozpěije a
šdú se Ua Uowo Krista pobizeti, aby šstollpil š kťiže.Poe
slUssni údowč cirkwe katolickš a wěrni wyzanači Kri:
stowi ánaji sc již modlenim pťiprawowati Ua boje krUtě,
aby statně wsselikým úkladům Uepťútelským oďolali.
MUsi Ua febei Ua pomoc š Hňry spolchati. Bůh čitú
po tU dobU Umoho ctitelů, kteťt se Ueklančli Búlowi wěkU
nasseho.“

Počútek prawč Uloudrosti jest búzeň Boži a cefta
kswčtlU wečnénm jest plUěUi pťikúzúni Božich. Toto
pak jestiswětlo: Slowo wtčlcUč, kterč ofwěcueekaž:
dého, kdo w Uč wčťi. „Jčx jfcm fwčtlo fwěta,“ dt PúU,
„kdo mne Ucislchže, Uechodi wc tmě, ale bUde miti swčtlo
žiwota.“ Q zajistc w Kristu Ježissi w csslo Uúm slUUce
prawdy, kterú w cirkwi katolickčpowž U čista jfoUc za:
chowúlm oblažch núš, a Uúš daři žiwotem wěčným.

l) Blick an die Leiden Und Hosimmgcn der Kirche. Bedrine.
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x Pročež wezmětecelč oděui Boži, abyste mohli odolati

w deU zlý a we wssem dokonali stúti. Stůjtež majice

šodpúsmni bedra swci prawdoU! u Wc wssech wěcecheroUce sstit wiry, kterýmž byste mohli wsseckh ssipy
ohnjwč Uesslechetnikatoho Uhasiti. N leka Uadčje spaseUi
wezmčtc a moc ducha, jenž jeft slowo Boži, wsselikoU
modlitboU a profboU delice se každěho časU w dUchU“
(Uejen ústy, ale i srdcenr). j) Widite:li Učxrod, cm chuj
hazUje wirU jako ftarě Zwetsselč roUcho a w Uahotč swč
se hoUosi stUdeUým rozUmem swým, bojte se, Uebok or
stonúwč: k smrti! Nle Uúrod trwajici Ua Ulodlitbúch jest
Uepťemožitelný w BohU.

Modlitba.

WssemohoUci Bože! erzpominej hřichů Uassich,
ale wyfwoboď Uúš ro milosrdellstwi swš. Nechceme se
eižťiditi dle pťikladu tčch, kdož rozUm swůj jako za fwčho

oha powažlrjice Upadaei w Uowe, dUchoin modlúřstwi
a w nalěšajxč si fmni zú orly Ulrawů a žiwota, a sice tae

kowe, kterč se tělefnosti jejich libi. Hle, Urš)rcšccme jeUoeweUč:mUzúkoUUTloěan se podrobiti, jeU eo ě a SUUU
wěmU, Spasiteli nassemU, wěrnými ostati; chceme též

pťi cirkwi katolickě stcile setrwati, wždycky ji posloUchati,
a w Ui jedenkrúte z tohoto swčta do wččUofti sc Ubirati.
Posilni Uúš w tom pťedsewzetipro zústhy ShUa swěho
Ježisse Krista. NmeU.

x) K Efeďským 6, 13.
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aněry wčxbnnnsscho ohlcdně nňboťrnstwi.

„Boznawsse Boba, erslawowalifzakdo Boba,
ani JemU dekowali, ale marnifl,lcmeni jsoU
w mhsslcnich swých.ee K Nrm. 1. 21.

„Cboď,te, tžoknd swčtlo mňtc, al wňď Una
nezachwát:.“ Jan 12. 35.

obťe šest, w jixstčmohledu snússeliwým býti; awssak
ťilis?Učxsl!asxdeliwost, a to we wěcech welice dUleo

zitých, wede kUcťcstem. Núboženskú fnússclimost
takowú, kterú chtarajic se o šjeweni Boži, klade
prmodn a blUdh Ua jcdlul wúhu, a mlulol, jakobh

každš dobré bylo, podrýwň blahobht Uúrodči, i Ueni Uic
jinčho, leč Usthdlost U wiťe.

Weřejně se teď wywolcšwú a w mnohých knihúch

pisse: „Wčť si každý, co chceš! M ?aUUje swoboda dUossein, fwoboda U wěcechwirh.“ ež knm pak to směo
ťUje? Snad se mú tim dociliti, aby lidč Ueboli we fwčm
swědomi prawdami a wýhrůžkami Božskč:lUiry žUepokoo
jowúUie? cmeb abh občcmč Ueměli mezi sebou jedUoty,

abř) se Uedrželi jedčUéch tďirh? Nwssak Bůh chcc, abhbh i liřgčco uc:řmarodina, jednostejuě fmýsslejici U wiťe,
a Jcžiš Krisšllš tlačil Ua to, aby jednota U wiře anoe
wala mezi wssemi Uúrody. „Kdo Ucni še nmoU, proti
mUě jest, di QU, a kdo Ueshromažďuje še Umon, roš;ptpu
lUjek.“ l) N Ua jiUčm mistě: „Múmf i jiné otďce, Oe:xrxšš
UejsoU tohoto owčince; ity meim pťiwěsti, a laš muj
slysseti UdoUa bude jech owčineca jeden pastyť.“e) ou

ll) Mat. 12, 30. 2) Jan 10, 16.
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Pčm Ježiš tedy Uikdy UeUčil: Wěřte si swobodně to Ucb
oUo z Utého Učeni a založte si cirkwi, kolik jich w(x,m libo
jcst.x,Nač Zedh oUo wywolúwúni: Wěť si co chceď, a jak
chceš, múš swobodlle? Snad se nlůže mhfliti, žc tacito
wywolúwači w xUúhaji občaUům tU woonst, aby k jakče
mUkoli kťesian kěmU whšUúUi mohli se swobodně a we:
ťchě pťišUúwatie? Nikoli! Majič oni Uěco eiUěhoža lUp
bem, a to loeřejně UrlUwiti a psúti posUd kc jesstě ostýp
chaei. Nž pomčrh časoloč bndoU jim o Učco Přišlliwějfsi.
pa zťejmě hlúsati bUdoU takto: „W křeslšaxlstwi jcst
mnoho powěr. Na to, co se Božskč zjcweUi jmeUUje,
Uedbejte. QUponU a w každčm ohlodU UcobmešerU
swobodU musite miti, tedh i swobodU w nčxbožeUstwi,
aUcb u krútce řečenouo za oďtc wirU a swědomi.“

Prawú Bohem zjewena wira ecst pťewzúcný dar,
jest to zúklad časnčho i wččněho blalša Uasscho. Naproti
tomu erěra aUeb lehosterostU wiťe jest welicc zcihUbUú.

Tato mú půwod swllj nc tak často w Uedostatkrlpogšnúni,jako spisse w hřissUých žúdostcch srdce lidskěho. ťnozi
proto erčři, že sc dle wiry Uechtějisprawowati, ancb
wčři toliko tomU, co se jejich pýsse a tčlesUým jejich žúr
dostem tUšex1cpřiči. Hlawni zUčmckywčkU Uasse o jfou:
rožmaťilost, slUUslUúpožiwawost a pýcha. Kato icke Učx:
boženstwi žawirú w sobě mUohč wěci, kterě fe š tčmito
UectUostmi Uijak Ueshodnji. Kťesťanskú tajemstwi, jichžto
zpysszlčlý ro:.Unl búdúnim swýnl pochopisi Uemůžo, jsoU
pťiliš wžUeferú a tnže. lUňžUú pro tčkawčho dUcha tčch,
jenž se chtěji wssennl lrawě Učiti, a wsseckoproniknouti
a pochopiti. xPak wznefienost stcmm panickčho, Uerošwiži:
telnost fthU UmUžrlského, lúska kžiwotU klússterninm



uššú
š ewaUgclickými sliby poslnssnosti a chudoby Uehodi sc
pro pokoleni ncstúlč a žúdostiwé libowolnébo si počinúni

a swčxtskýchroškossi. u PlněUi cirkewnich pťikúzani, špouwčď, půst, kajiri fkutkowé a podolmč jcst lidenl swčts ým

naprosto protiwno. Našýwaji to w?dh tčžkým.bťcmmcma chtějice toho býti šprosstěm, pťem ouwaji sc, že to wssc
jsou lidské pťidmnkU a zbytečnč lUyuúlcškp powěrcčtlých
wěků. Zkrútťn, onč fanli fwčwolně Uwrhujl sc do Ucwěrh

a to nc š pťeswčdčcnosti, ale F tč přičiny, abU mohli dlcswé libosti žiwot wčsti pohod Uějssia roznmřilcjssi. Toť
ten obyčejný koťeUUcwčxrh.u J mohlo bh se každémU
U miřc pochUbnjicimn ťiri: „W(ož rUkU UU srdcc a poo
wěz mi 1lpťixšlnč,jaký žiwot wcdcš a pakxti powim, proč
wěťiti Ucchccš.“u Dobťc di prorok Qseúš : ll) „Neobrúti
mysslcni smých k Bohn, ncbo duch smilstwa Uprostťcd
Uich.“u N aposstol Púně di: „Zaplldiwsse dobrč swče
domi, žabhnUli U wčťc.“ 2)

Kdo š mlúdi bUl w fwatčm núbožcUstwi dobťc wye
rwičcn, erctnc fc pojcdnou w (lplně Ucwěťe; UcbočmU
swčdonli špočútkll dělú lUýčitkU.CcUlUsr byl w mlúdi Uao
Učil, to nln přichúzi často na mhsl; cmo wsscckoto, co laa
skawú nmtťa, co wúžný otcr a ctihodný knčš k mlúdeUci
mlnwili, to wssq stawi sc mu žiwč Ua paměk, jakobh woo
lajir: Ni nchsliš, žc jest wsscckoklam, rokoli rodiťowě,
nejwětssi dobrodčncowč twoji, tak UpťimUěa tak srdcčUč
json tobě odporollčcli e?uw To žc wsseckojest nlam a klam,
eo tcbc w Ulladosti tak spokojcučho a wefclého UčiUilo, i
tebc od lcrjakých hanekmých a hřissUých wěri zdržo:

x) Z„ a:. x) 1. Tim. x, 19.
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walo? u že wsseckojest holň powěra aUeb tťcsstěni, zan
čež w„žnesscnilidč pťchozi krcw swon wylčwali, aneb
w UejtudssikajicUostižiwot Ustawičnětrúwili? u Takou
wýto aš hlaš ozýwú fe z počútkU w člowčku, a blaze
jemn, Uposlechue:li bo. Mnohý wssak UcUposlechne,anu
brž fnaei se proti tomUto wýstražněmn a kúrajicinm hlan
se ohrašiti, mlUloč súm k sobč aď takto: „Nač b ch mčl
při pťedsUdcich a pťi zpozdilých ,;úfadúch od kUčzia ro:
dičů mi wsstěpowaných zůstati? Aj, kněži UemohoUjiank
kúzati a Učxiti, toť uežich úřad tak žúdú. N otec mUj a
matka jfoUze starý casň a proto Ueraji pokrokUčasowě
wzdčlanosti, Ueraji Uowé oswčty.“ Tačeoleolšmltodzpňso:
bem trati se pozwolua wúžnost k swatěnm Uúbožcnstwi,
i pťichúzeji lidč wice a wicc do pochybnosti, z Uichžto Uau

otom UemohoU tak sUadUo wowúznollti. J shčml se tau
owý člowčk po kUihúch Uenúbožuých aneb rouhawých,

aby, jak súm kfobč di, sc dopidil prawdy, wlastuč ale
aby pťemlUwil rozUm fwůj, še Zúkon Boži, jenž žúdú zau
pirúUi sebe, neni zúkonpln Boeim, a kněh takowých jest
ša dUů Uassich clf přiliš mnogo. J sločťuje fe U fwých
pochybnostcch swym dobrým zUúmým, to jest tčm, kteři
tčž zlým dUchcnl čan Uakaženi, prawd Uúboženských si
erúži. Kdokoli se společnosti erčťicich lidi pťichlǧti,
stúwú se U wiťc wždy chladučjssim; modleni, Uúboznč
čteni, půft UswatoU zpowěď ponenúhln opomiji. Když prý
Ucťrado a Uešabiji, z čeho se nlú zpowidati? Kúšani jcst
poUčowúUi erčdomých. KdUž ale oU četl kllihU, jež
múlo kdo mú a múlo kdo učetl,Uač potřebnje wynčowúm
dalssiho? N tak sstitč:se zpowčdnicc, kazatrluy a wůbec
chrúlmx Púuč, odjimú sobč swčwolnč wsseckllpřilcžitost,
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aby mohl dobťe poučcn a zc swěxerčry šhojen býti. ZaobťeďUUw jednoU w newčrU padúz chyby o chyby, z jednč
wússnč do drUhč, a pak žiw jest jako pohcm, citč a toUži
jako zwiťe, cčti jen radost smysonu a toUži jen po wčcech
tohoto swčta. 7 7

Newěpče! Uciranmč se rlameš a zpozdile xjednúš, ěe
opowrhUješ swoji dUFoin UmtkoU, totiž cirl?wi kato čuckoU, ktcrú tebe w do rém cwččila q o spasenč dUsse twč
wčrně pečowala, u č že Zawrhuješ wirU ťťeskcxnfkon,
tento zúklad Uassi blaženostč Uebeskěa Uepomieelici. u
J jedUej, milý kťcsťaUe,rozumně a molldťe! Ž úelč fc
tobč lccktcrý člčmckwiry UcpodobUým prawdč a Uchadu
ným k wčťeni, jdi kU kněži, nby tě špochybnosti wowedl,
prawč Učeni cirkwc kqtolickč ti wyswčtlil a odůwodnil.
Timto způfobem budcš jednatč š cirkwi Bolli swčdomitě,
pak fcim š feboU, to jest še sloým wěčUym spasenim
Upťinmč a sprawcdliwě. Katolickci cirkrw UeUi jnko Uě:

jařý spolek tešný, abyš jč Uomobl Uajiti. Jcstik onaco Ulěsto na opcč ležici, co swětlo Ua fwicml wssem
wystaweUš, aby jč widčli ti, jcnž sc chtčji cestě spascnč
wyUčiti. x

Nle kterak Ulú Uabýti wiry teU, čterý wssecko pode
Učkci,aby sc Ucpťeswědčil a Uemusil wěřiti, u a který
ničxehoUrpodnikčx, co pťiwo;nje k wěťeui? W prawdč

oU Uebnde se moci lm soUdUČm dUU Uižnk Udymlmoiti;
UeboťPdobloll;eni sloč šawinil slooU wlnstm lUiUou. Q něm
platč, co Kriskllš Púll o židech ťekl: „thbtxch byl Uepťi:
ssel a Uenllmoil jim, hťichU by Uemčli, nle UUni wý:
mlUwy Uemnji ,; hťichll fwého. Kdož Umc Ucnciwidi, i

Zů



the mčho UcUúwidi.“l) u Q jakby rúdi !nnoži Uúroo
dowč z cizich dilů swěta pťijali miru Kristown, a welicc

btp si ji wúžili, kdtǧbh se jim tak kúžala, jako sc zdc kťeos aUům kúžc. Procež oUino Uúrodowč powstanoU a swěde
čiti budou saroti Usthdlým a Zťaženým kťcskaUům, wiru
smoU zúmyslnč tcď „;morhnjicim.“ Pťčjdon mnozi od wýr
chodUU zúpadu a stoliti bndou š Nbrahamem. e)

, M o d li t b a.
Q Spasiteli swěta! račiž UúpomoccU býti, wclb

rawú wira w srdcich Uassich i w frdcich wsscch kťcs aUU
šš ožiwowala a Utwržowala, aby UadsscUost pro tUto
wiru se roZUčcowala, tak abpchom bUli statečUúmi Učie
Uěni, bojowati proti Ueloěťca wssclikým fwěta bludům;
žwlússtč ale, abhchom prawdh ťťefkanskčplnili a lúskoU

žiwoušim ť witěšstwi Uapomúhali m žimotč i w smrtiswč. eexkržeJežisse Krista, PúUa nasscho. chU.

l) Jan 15. 22. e) Mat. 8, 11.



ušgu.

.Znnmcni sm. bťišr mňmr m Urliwosti miti.

„Qldmxcklto ode mne, ahhch se chlš:bils„ťeč w liži7i JšánaUasieho Jez e Krřsta. skrze Nehoz mi swet,Ukr:zowňn a x swetU.ee
K Galat. 6, 14.

„S plňčem prawčm . 7e joU n ťňtele kťide Kristowa.ee
z s cp lelip. 3, 18.

s hwalitebný to obyčej w Uassi cirkroi, že kťiže a
obrazy Swatých sweccny býwaji; Ueboť sc takto
od wčci wssedmch odlUčUji a tomU účelU lUělllljž,

ššš aby se skrze Uč kťcsťaUčUa mclikú dobrodiUi Bozi

e bl:lpamatowali a k Uúbožnčnm myssleni probUezem y l.
š,ď FJiž w radúwnč době býwalo zUUmeUi kťižc Ua
mistcch wtxwysscných wUstawowúUo. To doswědčch fw.
Nmbro7 slowy: „Ničdo se Uedonmiwej, že sUad kťesimlě
dťewo Žťidecti ua l;wclerbnji, Uikoliw! nýbrr jcdinč toho,
JeUž Ua ťewč kťiže pro Uasse spaseni pUč a Jcbož si jU
kťižc tak žiwč a pohmltelllě w mpfli swě předstaiji,
jačoby ch přcd sebou Ua kťižiUmirajiciho očitě widěli.“ l)

xDťiwe, před UarošcUim Kristowým, byl xkťižw pou
tupč a powržcUi, proto že žločillcowé a wrahowě býwali
na kjiži odprawowúni. Nle od tč doby, co SUU Boži,
Ježiš Kristuš, UUdťewě kťiže za Uúš trpčl a žiwot doo
konal, wssickni kťesťanš maji U šwlússtUi úctě Znameni
sw. kťižc. Qwssem w perich tťech stoletich, w Uichžto
bylo jesstě mnoho pohanů wiru KristowU UtiskUjicich,Uee
směli kťeskaUčswatý kťiž weťerč ctiti. Než za cisaťc

U)šwdroa. áo oditu Nuoudiui.
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KoU?staUtina Wcličého ftala fe zmčna wclikú U cirkwi

Bošjč. Kdyǧ!čtcnto cifať léta P. 312 z Galie do Jtalicptčch proti Ušcnciowi, Uepťiteli slUčlUU,a Ua tč cestč
U welikč bhl nefxlúzi a w strnchn, žc snnd wúlťa k jeho
sskodě wy adne, spatťil Ua obloze, prčxwč když polchi
slUUcc ť ž padU se fchylomulo, swatý kťiž n Uad llšxn Uúu

piš jnsUěse ftkonci: „W tomto znameni zwitčǧiš“.uu
Na to Kristuš Pún sc mU we snúch a sice prúwc š Uac
mcnim tim zjewil, pťikazuje xUU, aby dle toho způkobU
podobUý prúpor dal žhotowiti. uu Jčž fe w srdci Kone
jtmxtina zmúhala Uaděje ť witěšftwi, ano scsilcna byla
tim wice, kpyž žwčděl, že kťiž jcst šnčxmka witěšstwi,
ktcréhožJcžiš, SUU Boži, nad smrti wUdobhl. J dal cisať
hlawni prčxpor wojska fwého ozdobiti timto swatým znac
menim a fctkaw se Ua to š Ucpřitelcm siawUč zwitčzil.
Núpotom fe dal š cclollrodisloufon pokťtiti,an snažil
sc wssemožUč kťesťcxnskě Uúbožcnstwi w zemich swých
rozssiťiti; i stawčl skwostUč chrčxmy a zwelebowal služby
Boži. Qd tč dobh krúlowš a knižata znmneuim sw. kťide
okrasslllji kornlly a pssa swú, i ozdolsnei křillcm p a
fwých wěrných .slnžchičů Ua poctU jich. x d té 6dobh kťiž

fe stawi Ua chrčUm, Ua hťbitowtš, Ua ccfty, zarúži se w
měst,edcha wcsllicicǧ a wssUdy dů ežitč wěci Uúm Ua UchslUwa l. x

Patťicc Ua kťiž šajistč připominčxmc si wclikých mir
lofti Kristem Púncnl Uúm wydobytých, totiž že esme krwi
Kristowou očisstěnia whkoupcni. J prawi sw. ǧlUgnstin:
„Patť, jak hrozllč žohhžděsl jcst Spasitel twůj Ua křiži!

Timto jeho šohyšděnim UčiUěUjsi frúsným. Kdybh scUcbyl dal ta wcťice zohyzditi, nebhlbhš.účastllým opět
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tč črúsy, o čtcroU jsi byl pťiprawcn.“ j) uu W prawdč
dcst to slUssnú wěc, křcsiane! abyš jda okolo fwatčho
šťiže sc Upnmatowal Ua tU Ucslýchanon lúsku, ktcroU
Kristuš Pčm proťúzal tohě, i abhš s,ožpomenUl wždycky
na to, co proroť Jcrcmiúš prmoi: „Q w wssickni,kteři

jdetc ccstoU,L1Žozorthc a wizte, jcstli bo cst, jakp bolestmúe“ e) u žpominej tcdy Ua hroznč rcin Kristow9
a Učiň U fcbe petUUé přcdsewzeti 7c Ucchccš a Uchdeš

wice Pčma tak dobrotiwřšo, tať řaskawěho hnčwati ajako UowU ťťižowati hťi U swými. PamatUj Uq to, co
wsse o pro tebc KristUš Pčm trpčl, a stojc U fw. kťižc
rci takto: Pozdrawen bnď, swatý kťiži, na němžto pněl
Wkapitel můj! Pozdraweny bUďtc rčmo Krista Pcina,

šnicšžto fc„ krcw pťeswatú pro spafeni Ulč cedila! nuNnc rci: Ccst a diknčiUčUibUdiž Tobč, čdJežissi; ncboť

jsi skr e fon fmrt Ua kťižifwčt wškoUpil!odonce okolo kťižc poumčmc úlc, žc Ua kťiži doz
byto jest witězstwi Uad Uassim Ucpťitelcm nejwčkssim.
Na dťewč w rciji zúkeťniť ďúbel zwitězil, alc na dečewě
křižc Url hoťc Kalwúrii xopčt ťcniožcn a potťcn jcst byl.
SUU Boži KristUš Ježiď zko il wraha dUssi lidfkych, wyu
fwobodil lidstwo od wččUěhozcchynnti; i wywýssil Uadc
wsseckUslčnon swčta, a šjednal wfsem opět lciskUa milost
thc nebcského.PamatUjmc Ua to, patťice na swatý

kťiž, a powzblčzuémc sc k žiwotU ctUostUčmU, abpchonlswoji wiUoU zús Uh Utrpcni Kristowa a nadčjc ziwota .

wěčxxǧHoopět zbawcni nebyli.
odoucc okolo kťižc, UkazUjmczjcwně, žc ctimc Spao

x) Zewo 20. ae rordio šjdošcj 7) Bláč 1. 12.
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sitele fwčta, a de se Uestydime za kťiž Kristůw. W křiži
dosúhli jsmc wltězstwi a slěxwu, w Učm powstali jsme
z tenmosti a poctčni jsme důstojllosti brntrstma Kristowa,
ano stali jsmc fe dčdicj slúwy Ucbesfé. ZU pťiklad bnď
Uúm aposstol, jeUšdi: „sttUp odc mnc, nbych so.chlnbil,
leč w kťiži Púna Uasseho Jožisse Krista. Slowo křiže
tčm, kteťi hyUoU, blň„qnowstlpi jest; alc ueim, rteři spao
chi dofahUjeme, moc Boži jeft.“ ll)

Jdoucc okolo sw. kťižc wzpomeslme si konečnč, žc
onen tčžký kťiž, pod Uimžto Púu Uúš Ua fwč posledni
cestě Umdlčwal a klcsal, my fami wložili Jemu Ua rau
mcua. Hťichl a Uoprawostj nasse obtirily milčho Ježisse.
Núm ťislm clo, kťiž teU učfti a po bťcmeUem jcho
úpčti. .lle S U Boži pťclo,;al jej za Uúš. „Neduhy Uasse
QU chl, bo cfti Uassc Qn fnčxsscl.“2)

KťeskaUč, když i Pěm ochotnč pťijal a Uesl bťimč
kťiže Uassi winou obtčžkcmč, pťijimcjmc tUdiž i my odx
daně ta bťemena a sonšeUi čili kťiže, jež Uúm otcowskú
rUka Boži časem Uťlúdú. Takto jediUš ofwčdčime, že kťiž
M:na Jcžisse milUjemo.. Spasitel Uúš toho od núš ščxdú,
an OU wssem, čdož kťižkhswč š trpčliwosti a š lciskou
až do hrobU UefoU, slibUec ssťastnčbo pťistupll do Uebc;
Ueboť prawi: „Ehceli o za mUoU pťijiti, ;apťi scbc
súm, wešnti kťiž swů. a Uúsloduj nmc.“ 3)

W prawdč we ikú to wěc, kťiže a Uesnúšo wešdeju
ssiho žiwota trpěliwě smisscti ,qlňsky k Púml Ježissi. Než

Uelekcǧsoxtoho. Kdož může řici, že tolik trpi, jako trpěl
Pún ocžiše? uo Nasse strasti a trnmpoty Urjfou leč: stiU

j) l. k Korim. 1, 18. 2) Jsai. 53. e) Mat. 16.
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U pťirownčmi ť Utrchi Krista Ježissc. JsoU erko wedlc
wysoťého kopce, kapka wcdlc moťe. Jsi snad Ucwinnč
osočen a Ucprúwě ;Uectěn?ou atť Ua kťiž a wzpomeň
si, co jiřdašo Jcžissj mluwili, totiz žc dn!sthťissnik, jelikož

š hťij Uiky ?achúzi a ji š Uimi,užc je3t buťič lidU, ba žcjest společUi ďúblůw, Uúhonči pekla. uu Jsi snad kťiwč
obžalowčm a Uesprawcdlinšč soUzeU? Patť Ua křiž a
wšpomcň si, žc Spasitel tlUUj byl od kťiwých swědků obe
žalowúU a k jmrtj UkrUtUšUcprúwč odsoUšeU, a hle Qn

ěa Uepřútelw swč se šesstš modlil. uu Jsi fUad U jiUýchidi w posměchUe? ddn!žišKristUš byl posmiwún. u
Jsi snad oloUpeUe? Wěz, že katčSpasitele twěho zssatU
swlékli a nahč o Ua odiw wywěsiťi. u Trč:piu tč snad
hlad a ži,;eň? Spasitel tlrdůofnússejc žizcňUa křiži, octcm
a žluči bhl UUpcijeU.qusi ťnad lťtrúpen a pro le Uchody
fwč žarmouceU? Hle Pún Ježiš snússcti muťil mUoho
úrmUtkU w zahradč Jerscmallskč a ppťismrti swč. u
sisUad, kťesiane, bližko smrti, a maš sc jir se swětcm

rozloUčiti? Pohlčdxli Ua kťiž a rozpomeň ře, že Spaa
sitel twůj takč fe bližil ksmrti, a to k smrti UejbolestUějssi,
kterou snússel pro tebc ochotnč a dobrowolUě. To wsse
U febe rošwažuj a Uechtč!jjUikdy Uaťikati w kťiecch swých,
anbrž rade scz toho, žc hodeU jsi, kťij š únem Jea
disscmUčsti a JemU podobným býti. Wž yk wolú Spau
J“ltcltwůj: „Blaboslmldcni, ktcťi trpi protiwenstwi pro
sprawedlnost. Blazhnslawelli jste, když wúm zloťečiti buej
dou a protiwenstwi činjti, a Urluwiti wesseckoZlč o wúš,
lhoucc pro mUe. Radujte fe a wcsclte sc, Uebo ddplata
wassc hojUú jeft w Uebesich.“ j)

l) Mat. 5.
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Modlitba

NejmilcjssiJcžifsi pro Twč Unmčenia Ton bolcsta
noU smrt na kťižidrač mi mě šrlchy odestiti a mncwsscho lcho owžd chrúUiti rdcčUč toho želim žc

šscm Te croz Uěwa a bolcstiTwýcštač obnowowal achUd milostiw mUě hťissnčmU!Q cžissi o Lúsko mú!
UcchciTebe wicc opUstiti pro žúdný zisk an pro žúdUoU
swčta rozkoš ale chci wssi silou protl zlým Uúklonnostem
swým bojowati taktěž wssech spasitclUých prostťedčů k
swčmu spaseni wčrUč Užiwati Upcwni milosti son
pťedfewzeti ma abych Užitkn swateho ťťiže a UmUčcUi
Twcho w slúwč wččnc učasten býti šasloužil chU

upu

B Urtimosti,jale mňmr miti U chrňmúm
„Hroznč jest misto toto neni tU jinčýo jcdinč dům Bo“l a

brana Uebeskáe“ l.Mojž. 28 1 .

„Dům můj dům modlitbd jest.e1eMat. 1. 13.

W d jakžjwa miwali lidč ta mista w Uichžsc modlinwali Uzwlússtni úctč a nazýwali je Ucista swatci

starem ?akonč Určjl fúm Hospodill kdeže mú
Šxlúrod israe skýfloUlžitiJcmu Eteme žc Jfraelitčnmsili pťiiti do Si oc aby tam Hospodina swčho

wšúwali a tam ch občtiprinússeli e) Když pak Uúd

ll) JosUe 22. a SoUdců 20.
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pcrný chrúm JerUfalemský byl dostawen, a archa Pčmč
do Učho byla pťcUessena, cclý núrod židowský mčl úctU
r wúžUost k tomuto mistU od Boha šwoleněmu, ho.nč

!Utowali z ncjwzdúlemšssich krajin k nčmu a pťinúksclam občti, jakč Bůh s ze Mojžissc j) byl Ustanwjl.
sšakli alc kdp stalo se pohcměm tohoto mista, UrUssel
?oUač welikch trestU. Heliodor, prwni dwoťenin krúle
h kčho, až do krwc zmrskún byl od dwou andčlů, proto

jc se ofmělil wftoUpiti do rlšrúmU Jcmlsalemskčho, chtčeewklad chrúmowý ewyzdwi UoUti a chrúm oloupiti.
Qúlc čtemc, že krúl YUtiochUš bidnoU zemťel smrtl,
orotožc chrúm Jerusalemskýxznmctil. W nowěm úkoUč
mk čtemc, že když Pún Ježiš, wcssed jednoU do cšrúmn
lalezl tam prodawače a knpowačc rozhorlil se; iUchopil
rwičikz prowúzků spletený a naǧnťahl rUkU swon kcitelc

lčmU trestU wolaje: „Dům muj aŽcstdům Ulodljtbžj, aoy jej činitc pelessi lotrowskoU.“ ehdy wssicknihrUon
aaplněni jsoU a Utckli.

Pťirowllejme Uyni stčmek starě úmlnw k stúUkU
lowč úmlUwy, u chrúm Jerllsalcmský k rňmu kťcr
kallskčxUU,uu aj jaký to rozdil! Nyni w chrúmč kťesiano

kčm nepťillússime oběti šúpalllč, Uýbrž obětch sc ZdeZohn oběť jedinú a to nej ražssi, neboksúm Krjstnš Pún
est zde zúzračnýllt způsobem pťitomen. „Slyssel jsem
plaš weliký 8 trUUUťkouci: Llj stčmek Boži š lidmi a
dťebýwati bUde š Uimi, a oUi bUdoU lidem Jeho.“ e)
dčnžejak Uctiwi a Uúbožni nmji býsi kťesťanč tU Ua tom
watěm mistč, kde bydli Pčm Uejwyšssi, Pčm celého swěta

l) W 7. knizc 12. 2) ll. Machab. 3. e) Zjew. 21, 2.
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w Ucwystižčtelnémtajcmstwi! S jakou pokorou maji
padUouti k zemi, když tu patťi Ua S asitele swčho za
hťichy jejich Bohn Dtci se občtujiciho! istě že maji pťio
čiUu zwolati: „Hro,;llš jest misto toto. Neni tU jiUeho,
jedmě dům Boži, brúna nebeskú.“ ll)

Wažme, co jcst chrúm kťcsťUUský?Jest misto mnou
hých milosti a dobrodini, kdež beťemc wssickni podilU
z chdražssi občti, kteroU služebnik cirkwc koUú za žiwě a
a mrtwč, a za wsseckyzde se modlici. NUo chrúm Púnč

jest misto, kde pťcstúwú w jistčm smysln rozdil mczi člo:
wěkcm whwýsseným a Uiškym. TUk mssickni jsme Udowč
cirkwe, stšjUč oprúwnčni, wfsickni jsme whkoupenci Krie
stowi. Wnem sc tu jednon občti, jcdnim slowem Boiinl,

šodnčmi swútostmi stcjllčkšřisluhnje, knižeti jako že řúuowi. Kostel jest misto, e kťesian poučowú!l U r doo
brčmU rozUčcowúU býwú; nenič možno, aby horliwý
chrúnm nawsstěwowatcl tčmi w.šUcsseUýmiobťad , toU
spolcčUou pobošlrosti, tim libczným žpčwem a lasem
slowa Božiho, an tim lUssillž,co w chrúmě widi a slyssi,
nebyl pohnut a jako do wUŽssihofwčta Unessen. Kostcl
jcst dúlc stúnek útšchy, kde srdce nasse ncsstčstim U zú:
rmutkem, aneb jinou strafti scwťcUš okťčwún potěsseni
nalezú u Púna Ježisse w Uejfw. Swútosti pťitonměho.
W koftele pošdrawllje a těssi Kristllš Jcšiš loffcckychudě
a nanč, msseckwžarmoncrllč U pronúsledowanš, ťka:
„Blašoflaweni lfajiši, Ueb oUi potčsscni budou, u unmo
ličko,Uzcirmutcť wúŽ obrúti se w radost, xupojďte kc mně
wssickUi, kteťi obtiženi jste, a jú wúš občerstwim.“ e)

y

l) lu Mojš. 28. x) Mat. 5 a U. Jan 18.



N wůbec Ueni rúno, pro kteronžby swatyně Boži lčkU
neměla. Kostel se swoji wšnesscnon stawbou, š bčxnia
š wěži fwou wžzhůrn se pnonci podoben jest prstU anděle
skému, Ukaznjicximnk nebesům, jarob núď Uenstúle na
Boha pamatowal cxk .iwotu cUostnemu powzbnzomal,
i jakoblj wssccky Uassc sštrasti a žaly tmil k wěčnosti odr

kaššwal, kde wsselikč kťiwdy wezdejssi wyrownčmy bUdoUa e ťaždú cnost odměun dosúhne u Boba.
Eoš to šajistč welikč sstěsti, chrňm Pčmč miti a do

nčho moci šťichúšetj; abochom w něni dofúhli obsthUcirťewni, sr cc sťormouccue abo tu dosslo útěchp a srdce
zbouťené nkojeni. Pro tU pťičinn wsseckyofadh křeskanskě,
ktcréž od nepťútel Zhubeni jsou, Uad ničxim tak bolestUč
Ueplakalh, jako nad ztrútou chrcimuPúnč.

thž zUťiwiSaraceni kUkonci fedmého stoleti ciro
kcw kťeskanskoll w Nfrice zničili, kwětouci mčstn a Uúde
hernč chrúmU žboťili, a blnd Mabomedúnskú tam zawúu
děli, tU pozdwihli tmnějssi kťeskanč bolestný núťek a
žalobný list ť papeži Honoriu odcsiali, Uxnčnlžto soo whu
počteni wsscch bid a pohrom č žúwěrcc bčduji taťto:
„Nni toho jedeěho útočisstč wssechllcsskastnlšchUemúmc;
neb chrčUUUPúnč a slowa Božiho útěcha.zlobou Uee
pťútclskou jfou núm znmťeuy.“

Wažlnš pak dúle, že chrámU kťessanskč. json jako
studnč, ž Uichžse sedmert)m pramenenl milostř smútostni
po ofadúch kťeskanskúchrožléwaji; i jsou domy žwlússtni
pťitomnosti Boži, Ucb Kristuš Pčm prawi: „Kde jfoU
dwa, Ucb tťi shromúžděni, tam jú jsem U prostťed Uich.“
N QU řu co Bůh a člowčk oestpťitomen, tU můžeme pou
žiwati Tčla jcho, bez kterélšož pokrmu nelze mlti žiwot
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wččný. e) Q Ueslýchmtúto wěc! Kristnš PúU jest w chrúmč
Ua oltúťi w Uejswět. Swútosti sk t. Qltař chrúmowý
jcst tUdiž jako szesseUý trůn Bo a Uasscho. K Jeho
Urtěni hořcji tU swětla, k Jeho slúwč zUěji warhanh,
a kjeho welcbcni z úst lidskýchpthoU Uúbožné ěwy.

Wsse tU řwědči a wolú: ťe zde bydli welchost Q?šnčPaže úcta domU tomuto Uú eši, aUeb jak di prorok Jfaičlš:
„Wssickni, kteťi wchú;ite do brcm těchto, klaňtc fc PČUU,
Uaprawte ccst swých a činů swých.“

Prwni křeskančmiwali pťed chrcirnem studUicc, Ucb
sstowač š wodoU, aby fobč rUce i obličej mohli Umýti,
prwé Uežliby do chrcilm: wkročilij To wthameUúwalo,
.c srdce každčho, kdož do chrcimu wstllpUje, nlú býti takš
cistč. Podobně i ty, milý křcfčanc! do chrúmU Pémč
wkročiw, šc !ossiuctiwosti sc tam choloej. Powaže kdybyš
mčl do domU Uěkteršho wšncsscrrčbš púdm jiti, šhš ho o
Uěco prosil, co byš asi Učinjl? Cistotllč bhš fc odil U
mhsslenky swš Uspoťúdal. Tak jsa připrmocu, ssel byš
do pťibhtku púlm wzuesscnčbo, a se wssi Uctilnosti pťedu
stoupil byš před něho. mNuše!, Uebodli:li w chrúmč
Pún chmocUějssi , Mm wěčný, od něhoš wssc šúwisi,
před Uimžto jfme wssickni pž.ach a popel? uo Připraw
se proto, křeftane, kdož miUiš jiti do chrúmu Púltč, při:
praw se dle těla, žwlússtč ale dlc dšlssc swč. Pomni, šc
pčkuým oděloem Boha thU UeUctiš; Ueboť Bňh blcdi
Ua srdce. „Dllch skrousseuú a srdce pokorllš jcst obět
BohU přijcmnú.“ Z) Modlitbh swš š chwčtssi pak hcdrlil
wosti w chrúmě pťedmissej.

e) Jan 6, Zxš š) Žalm 50.
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Když biskup mč: Uowč wystachý chrúm fwětiti,
posti se prcd tim dnem, a přcd Uczaswěceným chrúmcm
k zcmi Ua twčxť padUa, modli fc; ale mUoi kťcstmtč
pťichúzcjicj do ewyswčcenčho chrňmU, jak mc lc fe choo

wažše?mQ tč hcmby! wclmi roztržitč a UeslUssUč,eakobyUe o swatyUě, alc jakoby byli do obydli wefclč polcčo
Uosti wťročili. thlžeji fc, obraceji se tam a rozmloUu
waji, aby jim chwilc Ussla. Mnozxr pak pťichúzcji, w Uoo
wčm oděwU fwčm se okú,at; aneb pťichúzeji ch z obt čeje
do chrúmU, aby fe o Uicš Ucťeklo, že Ue doU do koštcla,
že jsoU jako pohaUč. Jini šasc wsselikestarosti tam Ua
myfli fwě UwažUji a Uemysli Ua Boha, alébrž Ua fwč

hšfšodúťstwi, na swě prúce. Qpčt jiUi kťcsiaUěwcnkžšre
šo

kostelcm ostanU stúti, aniž do swatyUč an při mfx

atč erchúžeji, a Uapotom maši a to, že powixmoxxson wykanll. TokjjoUobyčeje š,š
Jest to zlehčesti dnU swútečUicš
Bčmč! 7

Milý křeskaUe!když Uflyssiš liberý hlaš zwonů,
jeUž tobě w Ueděli a we fwcitek pťjkč:zúni sw. cirkwe piřil
pomiUú a do swatyUě wolčx, UposlcchUi, spčchej š radosti,
ale takč š patťičUoUUctiwosti do chrúmU, spomanje na
slowa UúbožUšho krúle Dawida: „Wcselil jsrm se, když
mi powčdiUo bylo: do domU HofpodiUowa půjdcmc.
Tčlo mč a srdce mě za lcsalo BohU žiwčmU!“ l) Pak
wstoUpiw do chrúmU a ropč sc fwčcenou woďou Ua to

onmi, že tč wodh krúpčjc pamatnji tebe Ua flzc, jcžto
yš pro fwč hťichy mel wyléwati. N tUdiž še srdcem

!) Žalňx 121. a 83.

audeauo

ťissUč,pohorssliwč!
a zUcUctčm chrúmU
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litostiwým, jako oUeUpUblikúU, prúh chrúmowý překroč,
š núbožnosti Ulodlitbo swč tnm koUej, jakobnš byl na
hořc Kalwúrii a widěl SUUU Bošiho, an ža nčxšw chr
mětssich bolcstech nmirú. Pak Bňh tobč zajistč dú, co
wěrným slUžcbnikům swým slibil.

Modlitba.

f Nčkoli, Božš dobrotiwý! wssndc ctěn býti můžeš a

múš, pťece žúdúš, abhchom w domelF Tobč pofwěcenýchse fchcizeliť společným modlitbúm a walúm, a wroUcnč
tajemstwi nejfwětějssi oběti Uowožúkonni zde w koUúo
wali U bez pťekážek fwatémU končmi tajemstwi wých
přitomni byli. u Dejž tndiž, abychom wždo welikoU
úctoU k chrúmům Twým bUli UaplněUi, a wchúzeli m nč
š čistým a pokorným srdcem, i konňli w nich skrollssenč
modlitby fwě, a miloftjwěho wyslysseni dojiti zasloUžili,

pak abycholn jcdenkrúte tam do wěčllýchšťibytků pťijatibyli, kdeby om Tebe se wssemi nnděly a fexn:dcltýmimččnč
wěkůw chwalili a wolcbili. NmeU.
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13 posloUchčmi sloma ššošihn.

eeJdťte do celčbo swěta, kašte wssem Uárodům ewangelium.“
Marek 16, 15.

„Bl o laweUi, kteřť ldssi lowo Boši aepstřčhajč ho.ee
ab s s s Bnkáď U, 28.

Ziž lo chrúměJcrusalenlskčm byl zawcdcll obyčej, želidu zúkoU Mojžissůw čitúU a looklúdúU byl. W Uo:
lpčlu šúkoUě hUed Ua počútku bhl těž šawedelt řúd,
že pťi každč ichůzi křesianů swatú ewaUgclia mlcb
jiUč čústi swatých pisenl čitúUy a wykladúlxy jsou.

Jest to wěci welmi důležitoll; Uebo jak tělo Uassepotťebll
Uxúpokrmu a šotawelli, taki dUsic Uassepotřebdlje po:
trawy dUchoin a powzbu,;eni, Ucmúli Ua zdejssi poUti
Umdliti a žtllpčti. PečUjemeli ssest dlli o chlěb toerdejssi,
Ucmčlibychom se dne sedlnčbo pťičjuiti o chlčb du oin,
o slowo Božie? Který medlc kťcskml Urůžc ťici, žc jeft
we wiře dosti wUUčeUU lUcuofti dosti Utwr;eU? N bntby

byl w žúkouě Púnč welmj zběblý, pťcce potťebxlžečaš od
časll pťipnnmtowňxli a Uapomomltl. Dobťe napjal swatý
otec anbrož: „Žeidllý čxlowčkUcUitak moudrý, abw slo:
wom Božim Uemohl sc stúti Uwudřpjssim.“m Pročež
Ustmlowil swčta Spasitcl, Kristuš Jcžie!, we swč cirkwi
úřUd ka.šntelský a Uařidil nposstolůlll, tnktěš wssem je:
jich Uústupuikůnl: „Zdětc do celčbo swčxta, ťnštc ewml:
gelinul wssem Uúrodům.“ l) Jako tedy kUěZpowiuen
jcst UčcUi Božskč kúžati, tňk zslsc powimli jsou wssickllč

l) Marek 16, 15.
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kťcsfnué, slowo Boši bodliwč poflonchnti, nňsledownč
k luoťcjuému mUUčxolUániw nedčxli n we swútek fc scházio
wati. „Redo Z Boha joft, slowo Boži slyssi.“ z) Kdo jc
tedy Ucflyssi, Ueui ž Boha, ucni prawým slnšcbuikcm
Bošinl, a proto anlibcni Kristoroých ljčnftcu Uebndr.

Kdubn fc učledc wyskytl člowčxk Uťiri, jnk žjwota
fdlďčljlxprodlnušime dm tifir let, a jnk Uložuo jost jcj blar
žeuč trúwitj, Zajistč by še dUsscchstrml k tafoménmto čloo
wěkll lidé sc ljrdlllli, a wrlmi po,šordlč ldo poflollchali, i fc
dle toho išidili. Nož poumžmr, co jeft slowo Boži, ježto
se Uúxu w chrúmich křcfťmlfkých kúžc? Neuili to Učeni,
ktcrč Zmčftujc, jak se Bohu Zňlibime, a jak w milosti
Boži setrwati Ulůžcmc; i jak, Uc fuad Un Uěfolik roteů,
alšbrž ua wčley a to Uxprmodč sskastuými a blažouými
stúti sc Ulůžcme? m Powažmc: Slomo Boži srdre Uaa
prmnnjc, Uúš kn pokúui Uabiši, Uúš we wiťe, w Uadčji
U lúscc Utwr„;ch, Uáš wc Zdejssich trampotúch těssi, sili a
núm k blašcuofti Uebcskčdopoulúbú. Slowo Boži padú
do srdci lidfkých jako Umnnn Urbcfkci, ktcrň džidy Ua
poussti šiwila. Slowo Boži erst útčxchoupro šaUllo!lreUč
a občcrftwenimpro múlomyséllč.ProrokJercmiúš prmoi,
že flowo Boži podobú sc paliri, skňly Zatwršclých srdci
žeoǧrúžcžici, ohni, čalisskata Ucprawofti ohawuých wyr
Umujlrmln, a ZakeoťeučuéUňružiwosti jwypalUjicimU. uu
anmista Pňnč přirownúwú slowo Boži blefkna wichťici,
jeuž kúci ccdry ua Libmlu, jenž totiž twrdč a ppssnč lidi

šouišnjc. Swatý Pmoel nnšýwci siowo Božu mcčemUcha, jcuž tčxlchš UUxškostiz dUssc wylučlljc. Sw. Jaknb

ll) Jan 8.
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pťirownúmú flomo Boži zrcadlU, w němž člowěk chhby
U loady flUé widi, tlldiž zn Ué sc ftodi a od nich očisstěn
býti žúdú. Koncčuě jest sloroo Boži silně, teterč adssi
dUdobron zemi, to jest: w srdce pokorné, prade ǧlcdau
jici, přinússinžitck sterý. , ,

Pro tu pťičimc cirkew dleretolickúUmdala pťjťtlžlmť,
nby wssickni křesťmlš w ncdč!li a we swútek celou Ulssi
swntou po„;orUčxslysseli, jelikož slowo Boši lidem Udý3
strahU dúwú; dim celon, pollčxloadžhlúsúui a woklčldúlli
sloum Bošiho leemssi swntš núlcši, a úmysl cirťwe jcst,
aby i to knždýeleťosfml w Uodčli cs we swútck slossel.

Jak luocnčxpůsobi slowo Božj, tUho nachúšimc pťcr
nmohč pťiklady w žjwotč swatých lidi. Swatý NUgUstiU
jeduoho čxasUž ponhé .e.wčxdawosti !Ucssel do chrčmm m
Mediolúnč, kde biskup std Nmbrož l“čxžal.J Uaslonchčl
slowňm jeho, Uwažuje je na Umsli, cxciti w sobě podiwně
hmlri, radost i žal. ley Ulohl núpotom slowčimNmbro:
žowým lépe rožnmčti, jelifož se swatý kazdatel častokrčxte
odmolúwčl Ua pifnm fwatú, počal ergnxstin lo knihúch
swatých čitati a teu byl začxútekobrčlceni toboto mnže,
jenž núpotoln Učenúmi spisy fwými oswěcowal ano pofUd
ofwčcujc cirleewBoži. Swatú Pelaqia, pamm Llntiochen:
skú, byla Umrnosti fwětské a hřicšňm, jakož fnnm w e
Znala, wrlicc oddanú. Nikdo Uexxchslťl,šebn ona .kctno t:
UčmUšiwotu pťiwcdena býti Ulohla. Když smatý NoUU,š
bisknp pťissel do Nntiocbic, žúdnl eej bisknp Nlltiochenfky,
aby lde jcho pťi slUžbúch Boži j nčjakě fpňsitelnč Uac
Učxenipťrdnefl. Což kdUš Pelagia Uslyssela, ssla i ona
toho dnc na slllžby Boži. Mlmnil Nouuď toho dnc o
soudU Božim, a o loelikosti odplaty Boži, kterňž složeUa

6ud
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jost w Uebesich těm, ledož zúkona Božiho wěruě zdc ostťi3
hnji. J pobmlla slowa ta srdcch lehkowúžuš slUětaččy
tak, žc žiwota swčho Unxrmoiti si Uminila. Hued po
skollťexlúch slllžbňch Boži k santčUUl bifkupll poslala
flužrbuikn swěbo, a aby ji ksobě přijiti dowolil, žúdala;
pťissedssi kněum wrhla se w sizúch Ua kolelm, z hťichů
swých se wošualn a Uastomšdila cestUdokolmlosti. Mohli
bUchom jesstě wice přiklaďn Uwěsti, a takto dokňšati, že
slowo Boži lidi Uaprmoujc a k spaseui wede, jeUliž nlU
smni s:šloUa Zatwrželml wůli erdpornji. Nlc Uechaťtoho
Zkusi každý fčUUUa fobě. Wlastni přcswědčelmst jde w
tonlto púdu Unde wssecko.

Ncž Ulohlby Učkdo řici: Sťowo Boži owsscm jesti
wčci fwatoll, ale Ue ťnždý kažnlel stcjllč je pťednnsii.
Muobčbo jest milo poslechllomi, ale Uěkterý Uebýwú lldu
whod. NU to odpowidúm: Dúwno již od fwatých Umžů
Uftnnoweno jest to prmdidlo, abo poflúchaťi Uikdy fc nc:
Urňželi Ua owbcich, jeUž kúži, wždl alo jeU k slowům je:
jich přihliželi a slown ta do srdci šychtiwč Uklúdali. Mnť
nemúme siowU Božimu pťiklúdati wiry ž lúsky k nčeakš
osobě, jcllž Uúm slowo to hlčxfú. Slowo Boži Zůftmoú
siowcm Božiln, byťby Uailn je i Ucpťitel přrdllčxssol. Dno
Uepotřcblljc ssperků lidských, ouo působi fwoll loUitřUi
Uwri. Ono jest posclstwi š Uebr, kdo při tak Udšňcnš
wěri budr pohlišrti Ua to, jaký ssat nlai pofol. Na poscl:
stwiea Ur xm poslU wsscckozňleži. K toulu flowo Boži
potťebupc půdU připrawenon , rotiž srdce po prmodč
dochtiwr a lúfkon k Bohn dl)chajiri. My tedy pťxedkúšúe
Uim xuúme fo pťiprmoiti, abnchonl chtěli se pťillčiti, iabo:
chom Uebyli rojtržiti sloětskúmi stmeostmi , i abychom
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prú;dni byli wssech wcissni. Pakliže jcst půda žknpťena,
Ulůfr wopadalonti do Ui srnleno z rUky hospodúře bedlio
wéjo a Ulilčhomlcb kobokoli, ono se ujimú. bKďo tcdy
se srdcem pťiprmoenýnl do chrúnm pospichci, nalezne

wždy, čchož hlcdú. Nwssak kdo poUZe ? wssctcčnosti cmebjeU proto, by krúonU Uhlnzenou ťeči U.xatclowoll sc poe
těssil, tam wchúzi, prúšderl Ua wčxtssimdičc mychčl,;i.Múci
Uebcssti wwzobali scmeno, jcnž Ua ccstU npadlo. Pročež
moažme floloa sw. Jakuba: „Q d w r hUo Ur c w sse li koU
UečiftotU a hojnoft žlosti, š tichosti přijndčte
swatč floloo, kterč nlůže spasiti dllssucUnsse.
BUďtež pak čxiuitelčflowa Božiho, uanetoliko
poslollchačxi.“ x

Modlitba.
Bošc chwýš dobrotiwý! Ty k Učnn Usty ka„ťatelú

mlmoiš a Umn wňli swou ošxmumješ; Ueb wýslownč
KriftUš prawi: „Kdo wúš sllǧssi,Ume slyssi“; jnk se hamu
binl, žc jsem U.dUcdbalosti swe Twcm swnton wůli scznati
častokrútc opomexml.x Takto jsem súm wincU, že posmuad
jeU malčbo Užitku učxcUiKristowo mnč pťiucisselo. Pmlr,
snlilnj se Uade muou a dcj mi chnti kncbeskš prmodč i
Uaprmo srdre mé, nby bylo již UUUizcnli dobrou, pro
slomo Boži wšdy pťiprawcnou, nldy Učchi Kriftowo w

xšlčmbojně rostlo a Ušitek wččučho spachi loydúwalo. uu. nlcu.



1! ťtrni dnbrých l:nťh, žxnlňssf pnli šimotů
antsjch.

„Bilen bUď čltáni napominánť a nčeni.ee
l k Tixuot.4 23

„Wnptawej sc pilUčxUa pamatkU otcll a oni
Učjti bxldon tebe.ee Job. 8 8.

B),
)“ašdý člowčlepotťchjc raš od časUZotawexli Bla;e

mU Umli lU Uějaké dobrč wěci „;alibeUi takowé
Z še kdy je š Ui obirú lošdy okriwú Nccši ucj

Čnlcchctnějssi ZúbaloyuaileZičxtcuidobrýcha UúbožUnch kučxh Casto jiš čseui sakowúchto kUěb obra

tjlo člowěkaťžimom bohuuljlěmn Swatý Nuqnstiu Ue:
toliko posiouchalxim reči sw Nmbrožc, alcbr; itim, Zc
čxetlMsmo swatc wstoupil Ua crstn šiwotn ťeieftamskcho
a ftal sc wčhlasným Učjtclcm Súm tnkč lUUpraijc, šc
dwa donreUin obrútil kžiwotU poťadněmu poUhúm čtc3
Uim žiwotoxdst sw NUtoUina Tim Způsobem sc i sw
JaU KolUmbauskú obratil jolikoš četl žiwot sw Maric
Egyptskč N swatú qumc kdlu co wojiU pod Fcrdixmw
dom UdcSpaučlich knli rauěn bljl četl pro Ukrúcclli chwilc
žiwoty swatých, jojich;to stúlosti a skutky hrdinfkými tak
byl dojnt a proměueu žr.opustiw staw wochsfú, kbojo:
wnjkjuu pro krúlowstwi ucldcskcsc pridrnžjl a řud Jrsth
ský žaložil

Pťcwýbornc účiUkU Udydawa čteui doldrúch kuěh;
protoš po wnecko ťasy boln jsou núbož Uč kujhy luimo
kúzaué slowo Boži urjlcpnim prostřr.dkcm k oldrúcrui
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šbloudilúch hťissnliků.Nle i sprmoedliwým wyborllébo pťio
Ueissi Užitču, krússlic dnsse jcjich lUUol,aouúsobUými ctUostnli

a pošdwihnjic Ulysii jejjch w tchnpotúch loš;dejssiňp. nu
Sw. Nthachš prmni, šc š těži Uajdc se člowěk po bohoo
mpsonsti tonžici, ktcrýby w Uúbožuéllt čteni zalibcni Ucr
mel. Swatý Jarolim w listu fwčm ksw. PaUle pisse
takto: „Rcida čti w swatém Pismš U w UúbožUých kUie
húch; w UichnaleZUe rozUm twůj hojuost wě.domosti Boži.
Kdo w knihúch rúd čtc, o Bohn často Ulluwi cl nlysli, i
erědomosti po„šbudc, Učxenýmbnde, Boži přikúšňni pou
znú, tajeulstwi Boži Zwi. Ncnlči se w sstčsti Uepýchati
n w Uesstěsti pro chudolm nešonfňti. Kdo w Uúbožuých
kuibňch rňd čte, „šwi, jakoU slňwnl, jakš blahoslmďcalstwi
Bůh dúwci sloatým. TU po,;alú, jnký smUtck, jafú Umka
zlýnl i hťissUšjnlw prklc pťiprmnena jsoU.“ u Bohužel,d
za Uclssichčan čteui spňsitclUč UstoUpiti mUsilo čxteniswčto
skěnnl, lichěmll, Ucb pťcmuoši nUUi raději čtoU kUihy,
plodici mysslcui UccudUú a pťewrúcellú, mlo w Umobém
domě spissc Uajdeme sbirkU uejpodlejssich romúnů, čili poo
widrk o ;amilowaných osobňch, UežliWifmo swatě, er
stislU Uob jiUoU kťesťlxxlskoxlkllihxť! SpolU ale takč widi:
me, že den ro ch starč U dobrě Ulrnwy se trati, že
Upřimnost !ni,;i, UdčerostžacbúZi, že wira ň Uňbožuost hyue.
Q kéžbochom alespoťl w Urdělicb n we swcitcich dobrč
kťesťanskč kUihU čitnli, i takč nalúdož kll čteUi jich Uabi;cli
a wcdli. ch Uddobrých knihúch Ualešuenw poučxliwš pťie
běbo, krúsUú Unučxcui,prmodiwč wýstmbo, UloUdrč průe

pomědčx; a to wssc oswčcalojcro;nm, nsslrchňlje mrmolj, to
wsse dúuui Uúm sionU dUwěru w Boha wssemohoUciho,
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to tčssi núš a nči Uciš, čcho se xnúme warowati, a čeho
wěrUč ncifledowati.

SUad Uěřdo ťckuc: „Jú Uechcibýti Učcnccm, a Ucchci
proto čisti.“ u Toho sc od tcbc nežúdú, byš bUlUčellcem;
alcbrž abnš bhl wc wiťc Utwršcu tať, byš nwhl dúti po:
čxct wiry swč, i bhš nlohl Uaistrahúm a poknsscnim
kžleum fc wyhýbati.

Nncb snnd ťckUc někdo: „Ncwim, jaké kuihh Ulcim
š Užitkcul čistix?“u Mezi wsscnli knihnmi čteni Pismn
stutčho, jak je swatú Eirkrw podúwú a loyklúdú, žasln:
ije prwniho Ulistn. Wssickuiswati otcowč chti tonm, aby
kťcskaUěPifnlo swaté čitali. Swatý Nnguftisl prawi:
„Swaté Pifmo Uči núš, ucbefkč ločri miloloati a zemc
sleými pohrdati. BUo oflněche Uasse srdce, očissťlljeústa
nasse, zkonssi lmssc swčdomi, poswčcujr dussi, sill Uassi
Udiru, Uči Uúš hťichů Ucnňwidčxti, ouo žahťiwú UfthdloU
d:lssi, dúwú swětlo Uulěni.“ u Taktčž wýbormi kniha
dcst: Zlatú kniha Tomússe Kcmpeuskeho, ktcrúž wcdlc
5eisnm swntčho Uejčastěji wytisstěua byla a ktcrciš jcst
obyčcǧuě prwui, jižto misiouňři po pismč fwatčm do cilich

jažnkn pťcnússcji. Scm télš Uciležcjižiwoty Sloatý a
jinč kuihš, letorěž wydalo čxdictwiSwato:Jnnskč cmcb
dčdictwi xeS. Čyrilla a Mctodějc.

Na to bh fc lossomožuč Ulělo dbúti, abh w každš ro:
dině, alcspoň Udkaždé obci byla Zúfolm knčh, lU Uichžto
anUc ddlcl) kťrftimský. D tčch knibúch, ktcrč obfahUji

žiwot2 Swatých chci sc šdc ZwlússtěZminiti.
.xrst to šnjisté lUěcifpasitcluou, o přckrúsuých rtuo:

ftccha o Utrpcllich Šwatých a Swětic Božich čxistia přiklady
jcjich Ua pnmět sobč nwúdčti? uo Hle kdo z neiď Uočxitú



ukš!)uu

rcid ,; dějrpisU Udalosti řnmncnitých osob aneld slmoných
reků?m Podobuč každwrúd wi, jnkým Uúsilim a sebeu
pťemúhúnim sslcchctni kťesfňue, ftňtcčlli bojowuici Krie
stowi, dobýwali fobě koruny slúwU wěčUé, co zdc UUsločtě
poduikal,i a co přetrpěli pro Boha a pro Uebeskonblažeu

Uoft? Q jak núš to dšimčx a jak podUěche, kdhž kUp.čteme w žiwotopisu fw. ščxclňwa,Wojtěcha, Jana Nopoe
UlUckčhoUcbsw. Wmoťiure, Jenowefy, Filomeny a jinch,
kterakz lúsky k Bohu pro dusse swš spcxfenife ostili U moe
dlili, šalúťe a potUpU snússeli, kternk opnftj i swš rodiče,
přcite e i ersskeroU nmjetUost fwon, a bywssc bičowcini,
pňlcUi a trýšuěni„ Ua nic fe erbližcli, jeU Ua to, Uby se
PúUU Ježissi podobuýxlli stali, Jelnn swon lcisienoswěd:
čili a kNěUlU UclUcbefa fe dostnli! Žiwoto Swatých jsou
jako žiwč cwnnšxeljnln, Uebok čtoucc je, Učximefe, kterak
mňmc žiwot slUUjspořcidati, ktcmk we loike a ctuosti stúe
lými býti, ktcrak nň Boha w fonženich dňwěrU fooU
sklúdnsi, ťetcrak w prawč pobožnosti horliwč se cwičiti
U milosrduě skntťeykouati múme. Jeftiť to Uěro wč.nrsseo
Učbo .U dojinmwébo, kdhž meliťeš clnostué čiuh fwalých
ofob Ua myfl sobě Uwúdime, řdyž fU p. čtcme, ktemk ta
ueb oua pamm, nmjici pokladů a bohatstloi dosti, tak že
žiti mohla lU plesU a roškossich swětskúch, wssecko to za
Uir poklúdnla U pro Krista opnstiln, m;oldrš pale Ua po:
prnwissrčxlelalšilc krúčola, ldy pro UdjrnKrista Pcilm sfata

ldhla. Zdaž Uodokažlch to podiwubodlloll wěrnoft a lúskUkSpasiteli sloěta? 9 Ueb kdyš čtcme, jak Unwbň UcibožUú
kučxžlm, kU p. sw. Nlžbčxta, sw. Plarida, nmnšelka rifařc
Thcodosin, pnk nmobú slowxltný Ulnž, kUp. fw. Wúclaw,
sml Berlmrdin, sw. Silwostcr a jiUi do chbidučejssich chau
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trči cbodili, cblldúm chlčb a dťiwi sami pťinňsseli, a!čeb
Ucmocně ossetťowali, Umirajicim pot smrteluý Utirnli,
jich těssili, a to UdsseUc pro odplatu a chlonbn swěta,
Uýldršž lňst chiUu Jošissi konali; Zdaš Uúm srdcc w
tělc Urplrfú? ádaž Uňš to kUňflrdowúUi Ucpudi? Sw.
Nmbroš prawi: „Žiwot statých jrst pro Uúš prawidlcm
obcolocim. Proto jfoll Uúm Zn;lmmcnúny čjny sprmoe:
dliwých, abhrbollr dlc jich pťiňgxdii stezleoU ctnost,i se
brali.“ uu N blahoslmocný Tomúš Kcmprllskýdi: „Q jak
mnohú a těškú protiwenftwi trpčli swati nposstolowš,
Uulčxemliri, myxlmwači a swatš pmmy i wssi,ckniostatni,
jož fobě Udolili Uúslednmati Ješisse Kristň. Q jak pieisný
žiwot wcdli, jnk dlonhú n tčxťkúsnússell pokarsieni, jak
mronci lnodlitby k Bohn wyfý ali, jak pťisUUUZdržeUli:
wost Uxcholmiwnli, jale Udatný boj wrdli ťeUpťemošeni
hřichmo! Wc dnc pracowali, m Uoci pak Ua dlonhých
modlitbúch trwali, ačťoliw takě pťi pžeňciod modlitbw w
frřdri swém Uikdo Ueustúwali.“ uu Čitcjtr tedn a pťjpo:
minejte sobě řnsteosslechrtně skntkn a wúboruč ctnosti swae
túch a fwětir Božich; fpolu ale Ueislednjte jich wčrnč,
nlmste lciskon kU Kristu Zešissi ro,;UirrUi, ldojowali zde
dobrú boj a dossli ssfastnč cilc swébo ua wěčxnosti, aUeb
jale di sw. Nllguftiu: „Probuď se ú dnssc křcskaxlskci!
llwažnj, jak Umobé tisirc Swatých Usslapauou pro trbr
učinili stržkxl! Tou krúřeli Umčxeuiri, krúčeli panirowě a
pamm, ťerúřolijmaUšolč a Uddomn a jiui qc lossoch stawů,
a jcsstč!fc leťúď? Pončxujrk trbe Tcn, jrnš jcst cesta, pra:
wda a „šiwot. Ecsta w pťifladn, pramda w žasiibrlli a
žimot wěčxUúm odplatě.“
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Modlitba.
Wsscmohouci wččxUýBožc, zJeboš milosti wssickUi,

ktcťi žiwot fmůj dle Učxeniwlry Kristowy sprawowali a
dobrý boj ždc Ua zcmi bojowali, kornml lUččxUčflňwd ob:
daťcUi jsoU: Udčlřž Uúm Ua pťimlmon jejich tč Ulilofti,
abychom čtouce a rošjimajice wýldorllé jejjch skutčy a
kťeskaxrskčjejich ctnosti, pomšbu„;owúni byli č Uňslcdo:
loúni jich; tež abychom suússejice zde protinxcnstwi pro
sprawcdllloft, w dobrém až do koncc stúlc jako oni setr:
wnli, a pnk wc ipolečnosti jcoich Un Uobrin piijiti Zao

šllonžili. Skrze Ježisse Krista, qšňna a špasitele xmsseho.lucU.

š!bčxt.nowčhn žňlřoua, mssc sinntň, mň do srbr
rrnn nrstionnlon. x

„Qd wúchodU flUUce aš do j;xi,poch ,Ušeliké jǧst
Jmčno mé, w Uárodech a Uq ka;dex,U Unflaš poswea
cena a oďětowčxna býwá JmeUU menm obrt čistá.ee

Malach. 1. 10.

„To čiňte Ua l,xšoUpamčutkn.“
Lnkaď 22, 19.

ČPFF ǧlc přcdpowčdi SS. proroků UxělSpasitcl swčtadwoji občk wokolmti, totjž občk krwawolr n ue:
m krlUmUoU. Qbč toto oběti bdlo též pťcdobra;mln

x . . Udftmxčm Zúkoně. Jako Jsčck ua ramellúch fwúch
dťiwi Ua horU Moriah ncfonci woobrašowal krumo

on občxkSyna Božjho, rowUč tnk zafo Mclchisrdech,
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krcil Súlemský, fpoln kuěš Boba Uejwyďssiho, pťedllleňzal
Ueterwmmm oběč Rristowu. Ytdrndnm pornžiw Uepj:itele,
a odslmo Ulu wssccku koťift, Umnracolnal se ro witěž do
wlasti floě. J wyssel Melchisedech witě„;i wstřic, a Ho:
spodinu chléb a wiUo obětowal. j) u Tclto občťMelchi3
fedcchowa owsfem myobrcholuala oběč Kristowuž Ueb
jank proč by Duchem Božim UadsseUýkorUUowauU pro5
roč Uazúmal Jcžjsse kněšcm dlc řúdu Melchisedrchowa?!)
J wykoual Ježiš Kristuď krmawou občxť,když šcmťcl Ua
křeiži,a wykonal a Ustanwil Uckrloaon olděk,když proo
Ulčxnjm při posledlli loečeťi rl)lěb m tčlo flnš a wmo lU
krew fluuu lucle.l aposstolům sluým: To čxiůteUa moU
pmmitku.

Tato Uečrwawú občxčdčje fc pťi mssi swatč, a pro:
tož můžcme ieici, še msse swatú jcft jčldrem a korunou
loesskereflUžbyBoži i mú do sebe cqu chkanlou.

č:) Jestič mssc swatú Uekrnmwým opětomúuim tě
předrahč oběti, kterouž Ježiš Kristllš ua oltňťi kťžižepro
fpachi messke.rčlwpokoleui lidského luykolmti rúčil. Jakč
Ulilosti š občti črwawč wycbúzely, wychúšcji ižnckrwcmřč
oběti mssc swatč. Jako Ua kťiši dal ža Uňš Shn Boži
tčlo fwč a krcw swon, taktéž i žde žn Uúš se obětuje sweg
UUl Qtri pod šzoůsobon chloba a luina. Quť jest šde w
občxtimsso fwate podstatnč a skntcťllě pťitomcu, jako pro:
středuik„ smiišitcl, šcistuprr a piximlnwči uúď. Pťitomch
jcst š Bošstwim ň š člolnččollstluildlsmým, š tčlcm iš
krwi fwou. Nrci Ucui tělo Jcho wicc Un kťižipřibito, ale
chi Ua oltúřil Dstrč kUpi Ueprorúžč již wice fwatý Jeho

x) x. Mojš. ua 18. 2) Žann 1cd9, u.
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bok, alc lúska otwirú Srdce Jcho. Pieeswatč:Jeho krew
uetečc již wicc Ze fwatúch žil Jcho, ale teče z poswútnčho
kalicha. chlndc sc wirc w studcný z kmUcUatoytcfaný
hrob, alc w frdrich fwých kUěži a fwých wěťicich woli

sobč stúnck fwůé. Nj, můš:lj co wžUcsscUějssihoa důstojanějssihopmm sseno býti? Nepťewysslljc:li tato Uekrwawú
občf lUsseckyšwčta poklndy, i Uemú:li proto do sebe ccUU
chulionU, chkonaloUe?

d) Múť žajifté i proto, že to pmnčxtkčxUestihlč lúsko
Krista Ježissc. „Wětssiho Ulilowčmi Uadto žúdUý ncmčx,
než aby desi swch kdo položil ža pťútclyxswč.“l) Tako:
woušto ale lúskn nlěl UdskUtkUPúU Ježiš. OueUúš nlil
lowal tak, že pro Uúš, jržto jsme byli Jeho Ucpťútelč,poZ

ložil dussi fon, žiwot swůj, by Uúš fmrti swou wškoUpila fpasil. bechom pnk po wsseckcnčaš měli, čim ychom
se Ua tUto Ueftihlml lúskU mohli Uanmtowati, proto
chtěl, nbt se tato Jeho pieefwatú oběč xpůsobcm Uekrlcha
wým až Žo skonúni fwčta Ua oltčxřichopčtowala a krmala

Ža hřichy lidskč. Neboť wolalaxli krew Nbclowa o pomstUo Ucbe: wolú teď Uaopak o slitowčmi krew Ucwinnšho
Berúnka při každč mssi swatč.

c) Msse swatčx Ulčx takč! proro do fcbc chkoxmlml
ccnn, poučxwadž jcst wžncschčxx úcta Boži a skUtrk obe
žwlúfstxli pobožnofti. Pún Jržiš se Uedlmcho přcd swým
Ulrpenim tnkto Umdlil: „Dlčxe, pťissla hodilm, oslnwiž

Sylm fwčbo,aby SUUTwůš oslawilche.“) Jako alcShn Boži oslawil Qtre swčw Uclxefkčhokrwaon oběti
smon, podolmč tak oslmonje Ho posUd Uekrwawon oběti,

x) Zau 15, 31. 2) JaU 17.
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konnnou sťrzc rncc kuězské Ua oltúřich w chrcimě, jaf di
swatý Zuftin Flllgeuď: „Bčih Uemňžcžáduon oběti tak
wclire rtčxnbýti, jako ncposskwrnčnoll oběti oltúřni, n pro
tU přičxiun takš Kristnš Púxl tU občk w cirlewi fwč Ustau
nowiti raičjl. j)

ů) J jest msscswatá takš erowúžellú prameu miš
losti a wssi útčcho. Wssecko owocc, kterč Uúm Púu Ježiš
krmamon oběti fwou chdual, dochú.;ik Ucimfkr„;ctUto Uc:
krwawoal oběk w žňdauč bojuosti, i wsscckojinč milosti a
wsseckopožchnúui. 5 ni Uúm wyplúwai ta nrjsladssi útčxcha
w sumtuúch dobúch šiwota Uasscho, š ni nadčjc k žiwotU
wčxčxnčnlll:Wssecky strasti a potťch, wsse, co Uciš swirú
a tiši, stlžemc pťi mssi swatc Bohll pťcdllňsseti, pťefwčde
čexli jsoure, že pro šaiflxchy Jcšisso Krista šde sč ša Uúš
občxtnjiciho oslossúui UebUdeme. Ano tato nckrwawú
občxčprospiwú i mrtwým; Ueboť jal?oi KristUš za wssccky
lidi Žiwč i mrtwé na kťiži sc obětowa , rowněž tak i tUto
Uekrwamox: občxčZa wssrckh lidi žiwč i mrtwš skrze rUcc
knčxšikěkonnti rciči. Protoš di snčxmTrideutský: „Dběk
msse:swntú fe uctoliko „;ahťichy, trcstn, šadosnlčinčui a jiUč
potťcby žiwých wčřicich obětnjc, alclxrž dlc aposstolskčho
podaini i ššx Ulrtwč lo Kristu jesstč úplnč neočisstěllě,“ a
sUd.TomňB Kempcnfký pisse: „KdUž lenězoběč nlssc swatč
sloUši, cti Boha, obwefelch aUděťU, w„šdělňloú cirkew,
po:nabei žiwúm, žjedmiwú odpočimlti lUrtwým.“

W prawdč oběť mssefwaté Ulúdo sebe cqu ncsmiro
Uon. d)čropolnisxme tedU nikdy, pokud jeU možno, Ua mssi
swaton jiti. Welikčho hťichU dopollssti se wssickni, kdož

l) Zerwo áe corp. ()driot.j.



uUZuu

pak aui w dnrch šafwčrrnúch tnto pťcdrahou občxťncua:
Udsstčmnji a to br; dňlršjté pčxeťúžkh..Jakci to lhoskejnost
a ucdbalost! u Rdybo lnědčxli,žc Uěčedcftťibra, žlňta ucb
jiněho Zboži čxasněhonabýti nlohou, jiftě žc blj tam, a bl)ko
bh to fcbe w,šdcilručxji a ccfta scbc obtižnčxjssi ldUla, hued
rychlc spčxchali. N co jfon UdsseckUpokladU sločta U pťio
rownúni k pokladům Uebcským, kterš ž občti Ulsse.lU tač
welikč hojnofti sc prýssti?

Swatý Lndwik, krúl fraucnuskú„ slossel každšho duc
dwč Ueb tři Ulssc smatč. J jcho dwořcuiué mUseli wždy
š uiUl do kostcla jiti. ernoho duc alc šaslechl, žc Uč:
ktoťi ,; Uich to Ucrcidi čilli; obrútiw fc trdy k Uim ťekl:

„Kdyboch B wčnni bUl i celú den Ua lomn, při hťc Ujiných
weselostcch, dle;dtilby fc wcim čxašbýti dlolǧhy. Slonžice
alc šc muou pťi občti msse fwate ncjwnšssimu Púnu,
tinl meussi Ulato xpťičiuu na dlouhou chwili sobč stčžoe
wati.“ u Tomciš Mč!ruš, dwořcnidl mrglického krčxle
Jindťicha flll., Uciranmoupraci úťchi lmlšmnčsiknáu;
Uicménč žňdnčho dUeneopomemll uaudsstiwiti slu.žbyBoži.
Tak swč prcicc fpořúdal, že UUl Ua každý den dosti čafu
;bhlo, by Ulobl Bohll pťi občxti!ussc swnté chwúln a dikh
wždciti.. Nno i ku krcili jfa wolčm, dťiude mssi swaton
slyssoti ncopollleuul. chslčm:li bhl od ťerúlc!by bcz ode
kladU k Učmn fe dostawil, odpowčděl poslňm jrbo, že
dťimc Umfi wčtssiho Pčnm posiouchati a Jemn sloUšiti.
Poklcidal si to ša ččst, když kťlězipři občti mssc swatč přix
sluhowati mobb a ač ncjwl šssi žcmskculdůstojuofti oždoo
ch byl, za slušbu kostclm fc Uehanbil. chuoho dne
spatřil ho wčwoda zNorfolkn w koftclc odčwem kostelu
uickým pťiodčnčho, an zpiwci. „Co to UUiZnalnenatie?“
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zwolal po službúch Božich Užasuutý wéwoda, „an kallo
cléř keoftelničxi?Tož ZUeuctiwúte krúle a jeho úťad!“ u
Múruš se Usmúl a odpotočděl: „Nikoli; Uebokkrúli mče
mU a Umsscnm Uemňše fe to Uclibiti, což Zposlussllosti
kBohU, k Uejwyšssinm Núuu Ulého krále čximm,anž fe
tiUť jeho úťad sUižUjo.“ uuu Jak draše si Udúžil wlasteUec
Uúš slU. Wúclmo Uejswětějssi oběti, mhprmmlji žiwotou
pifcoloé jcho. Bnk UrjeU kučzipři Ulssiswatč poslnhowal,
alebrš i chléb a wino kU končxui této oběti wlastnima rU:

kanla pťjprmoouml. Posnd ferše w Pra;c lUpodhradijisté misto winiri sw. Wáclawa, dež hrozlch sbiral a wyu
tlačxowal. Bodobnč z pssollice wymlúcellč lolastnima rUn
kama hostje pckl. unnJ Mašmiliún, knižeanorské, jenž
l. P. 1651 Umťel, Uemčl za to, žc by tim důftojnosi
smou ponižil, kdyť kUěžipixi oběti mssc sw. slouži. J bylo

k)o widčtj, au ša Uěšem při oltúťi klečc službU miUistraUtekoU konú.

Jak Zabanbuji tito m,;nesseuipťikladomč Uassedoby
a dak je žslhňnbllji prloUi stolcti Uassi cirkwe! Tehdy byl
k 3mrti odsoušoll kašdý, kdo by se Ualez;l lussi sloaton bUď
čotoUci, buď siyssici; pročež tenkrútc UdpodZeUlUich skrý:
nich a ǧlujich slušby Boži koUciUUjfou. Nlc ač bylo muoho
hlidaču, pťecc řcsiane ke xussi smaté spěchali a raději
žalúř, Ulrč, brancc a jiué trúpeni podstoupili, Ueš abn sc
šbamjli tak swatého a UdzúrlléhopokladU. u Eo sr alc
UUUi stúmú? Wclkú prý Zium, Umlú tčxleslmslabost, doe
sstiwč powětťi Urb Urpatrmi jiUú Uehodn flonši ša poe
stačiteonU Udýmlmml přj Zmlcdbúui toljoto přcswatčho
tajemfsloi. Jak Uepodolmč jrst toto pokolrUi hrdinfkýlll
přrdkiim sUdýul! Bmtťi, Urbnďmo e; počtn taleondýchto



pgeču

Ucdbalrů. Lúska Ucšnú, aspoň erúši Uehody. Kdo mialnjc Krifta, bledú Ho a ncdbú cefth o tižnč a pomětři Uer
pťizxtiwěbo, až Ho nalezne.

Modlitba.

Pane Jcžissi Kriste, Wykupiteli Uúš! Tyš chtěl, abh
žiwot Twůj a fmrt Twň U wsscchkťefťmlů m stúlě bhly
pmnútce; pročrž jsi šl,xložiloběk předůstojnon, občk Těla
swého a Krwe swé. QPane dobrotiwý! Učiňmne bodna,
aboch tomnto Božskšmu tajemstwi patťici čest wzdúwal,
a to samě š kněžem Ua pmnúrkU Twébo drahého UmUčeUi
a pťebolestné fmrti Twě„ž powjnnč wděčllostj ža wssocka
mi prokciečmú dobrodiUi, pak ku pomoci a kútěsse žimých
imrtwý UúbožUě obětowal. Nechak wssickUikťesčaně

pťi mssi swatč ZúsllchTwúch bojnč se žúč:astňllš a taktoTon čest i slúwn ro,:.lnnožnji, UebočTobě, ú erúUkU!

šúlrži Uloc, sila, čest i slciwa a požchnúni Ua wčxkh.moU.
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ZM smnton mňmc ď nržxoětsji úrlon n pobošu
nnsti slyssrti.

„N majfi,ce knčže welikšbo, Krista„ Ustanoroeněho Uah
do,mem Bozlm, pťi,slupmez ď prath ssxrdo;emw plnostt
wlrh, skropená majrce srdce od swedoml„;lebo.“

th. 10, 21.

ežiš ŘristUš, občč slitowúdli ǧa hťichy nasse, U,esl
pťetěžkč dťcwo křižc š Ulčsta :CerUsaléma na swych
ramcUúch a doboU bež Ulúla poledni dossel, týrúnim
nž Ua sxnrt Umdlen, Ua misto poprawrli, na horu
Golgotu. Na tčto bořc, co žatim pťiprawh kUkťižo:

wúni se dúlh, stňl tam Spasitel Uúš ťed obličejem toliw
kcrých rolchačů rc posměwačů i jiUý diwúkeů w Uejwčt:
ssim ǧ jistc snižcni. u N kdhžUa to katrmčPúna Ježisse
š ssatU kwlčkli, obnaženého Ua kťčžrošpjali, ostrými ťeby
přibili a wšbůru š kťižem wwždwibli, tU lmstaly emU
úškosti smrtrlUé, nastalMU krUtý Zúpaš še smrti pťebo:
lestUoU.Kdybychom Um bhli tehdúž lm hoťe Kalwarii co
swědkowě stúli, když PúU Ježiš pnčl Ua kčxižia boleftně
skoUčuUal,jistě bychom byli, rowllěž jako Pcmna Maria a
milúček Panč sw. JUU pod kťižem stojici, kwileli a slzc

roléwali, zwlússtě kdyšbhchom si byli pťipomemlli, e
šťichowč UassčjsoU wiUUi smrti Krista Ješisse. Ncž ždalziž
i teď w Uassem wěkn Uemůžemc takto Učiniti? NUo, mh i
Uyni Ulůššllle kwčlcti a sl„;eti, šwlússtě w té době, kdhž fc
PúU Ježiš ša Uúš w chrúmich Ua oltúťich Bobll obětUje;
Ucbo jako tenkrúte žiwot swůj položil za Uúš Ua hoťc
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Kalwarii, tak iUhUi každčhodne pťi mssi swatč oono
ije krwaon oběk fwon Způsobem Uekrwawým.
Jfouce tcdy přitonmi mssi swatš, stojime i m taťťka

od kťižem a widime famčho Ježisse za Uňš ?e Uebe:
fkčmU thi obětUjiciho. Tato Jcho oběk jcft Uejwýš

swatú a welebmi; Ueb pťewýsslšc wsseckhdary, ktcrěekjjmekd zruky Boži obdrželi. u ň w. Frantissek Saleš y dl
ta to: „Msse fwatú jest dnsse UassichpobožUosti, Uejwětssi
Boši tajemstwi, UejhlUbssi lúskh Boži poklad, kteroUž
se Pčm fčam š UčxmižiwotUě spojUje a Uňš milosti fon
a UeszachUitčjssim požchUúUim obdaťUje. Modlitby, jež
pťi Ui fe kanji, Umjieryprawčtelllou mork dosarem
Uebeských darň, w Uichž se pobožUčx dUsse swšho Uci šho
žcUicha š!xcžisseKrista docela ubežpečUje.“ n Při mssi sw.

se weliký šočet arldč:lfkýchduchň šúčastslch, a to proto, jaksw. JaU latoústý prawi, uu a y tak swatěmu tajemftwi
UúležitoU poctU rokazowali a přimlU:Uy swé za pokoo
leUi lidfkčtu sklú ali. Spojnji fe tu kůrowč oboji cirkwe
žakeUU Uebi jiš kralUjici, tak Ua šemi jesstě bojujici, žcidaa
jice w tom Božském dile š UňssimPcillem se sjedUotiti, aby
takto š Nim, w Něm a skrše Nčho BohU fe žalibili a
také i knúm Jeho milofrdellstwi obrútili. Toto wždh pťie
teli měeme Ua paměti, a protož š chwětssi úctoU a poe
božnostl trlchme w chrúrně, když w nšm kněž chdrazssi
obeť msfe swaté koUei!Litosti praon bUdižtU srdce Uasse
proUikUUtoa čistch lúskoUkš)šciUllJcžissi rožUirer. Wel
sskerč Uassc zewnitťnl chowňni ať dúwú Ua jcwo, že fe Uae
ležúme pťed trůUcm Božskč welebnosti, pťcd Pčmem
UclUUprmUitelUéhomilosrdoUstwi. Hle! Kdyš toto ch:
swětčjssi tajomstwi Ua kťiži fe kounlo, zatmčxlo se slUUce,
Zemč sc tťúfla, skailo se pukalo, brobowc sc othirUli. Nťia
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rošenost sama trUUla a š úšascm se lenesscné této oběti
diwila. N lidé, kteři loědi, že sleržooběč msse swaté Uej!Uětssi
lúska fe jim oldjewrlje, kteťi wčxdi,še š obětč mssc sw. jim
Uejwčxtssimilosti lUUplýanji, ti, nch uu mčxliby býti beže
wssi pobožuosti a úctiwosti, kdhš sc prúwě lU jcjčchpťitome
UostřUa oltúťi msse sw. komie?u Bohllžcl! Umozi ledwa
klekuou, ledwa si pťipolnerlr, še fe iza ně předrahú ta
občč konú, bt,dee jim Zúsillby Kristem Ježissem wydobytč:
pťiwlasřnily. Salmnolm, moudrý a UmcUýkrúl, Ua obě
kolena klekl pťed oltčxťem, na kterčmž berúnkowč a zwic
ťcitka obětoloúna byla; j) ale Umozi Znyllčjssi kťesiaUů
stojl pseed oltúixem, na kterémž Berúnek Bol i, j UUBoha
žiwěho, sc občerje, Uechtire kolenň ohúbatč a ohU a PúnU
swčmn se sklúUčti.u Tři sloati krúlowš padlč pťed qu
žissem Ua kolena a klmlěli fe JemU, cm byl jesstč ditč siabč:
a w jcflich položcně; alc Umoži kťcsťaxxéteď Uechtčji koo
lcna fwú ohýbati a rncc spinatipřed Ježisscm již oslawce
Uýnl, pťcd Ježissem, Ua prawici Btcc fwěho sedirim a
zúsinhy a olooce swého wykollpmi siržc olxěkmsse smatč
Ucimpťiwlastňlr,jicim. Nlldčlš a swnti w Urbi padaji na
twúťc slUš,žakrywaji š Uctiwosti oblččej swůj, prozpěwnji
chšoaložpěwy a radei sc, kdhž se tato oběč koUúloolajicc:
„Cest a chwúla Berúnkowi,j denž snimú hřicho swčta!“
N my ljdš slabi a bidUi Uxošli bychom šde státi hrdě,
erssimawč a nenctiwč, wsseteťnč po jiUUchpohližcjicc,
š jinými howoťicee.ststtllp to od Uúš!

Filip ll., lerúlSpanělský, wypowčdčlš dwora swého
dwa fslechtire, poněwadž sc opowčlžili při mssi swatč spolU

l) Ux. Krčxl. 8
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pohorssliwčr howoťiti. Posléše wydal Zúkon, podlc Učhož
wssickni ti, Ucchk jscm jakčhokoliw stawU, pťisnč trestúUi
býti mčli, kdožby při slušbúch Božich sc chlllssllč chowali.
uu BUď tedy, pťiteli! pťi mssi swatč welmi Uúbožným a
klaň se tU SynU Božimu, wččUčmUKrúli, prawému a
žiwčmU to Bohu, jeUž podstatně se w špůsobúch chlebn a
wina Ukrýwň. Wšýwež Ho a wssecky potčeeby dUsse swč
a tčla swěho qum prcdnússej welmi skrousscuč a po:
kornč. uu Tclk to činiwalč ncibožni pťedkowš Uassi, tak to
činiwali wssickUiblcxboflawcni kťesfmlé, když jesstč de Ua

zcmi byřdlcli.aStnatň Teresia býmala š tou Ueéwět?siUčl:božllosti piei mssi swaté pťitonma, a kolikrčxtkoiro slhssela
Zpiwati ona slowa: „Jchož krňlowstwi Uebnde miti

konce,“ wždy Zaplesaln radosti wclikou, ǧe krúlowstwi
Ulilowmlčho Púna a Spasitele Uasseho, .Kcmuž wčruč
slonžila, Ucmčl žňdných Uw„;i, leč Uesmstconst a wčxčnost.
uu Q swatéxu Juliňml čteme, že w čaš slnžeb Božich
koncxl klcčc swč modlitby, clle tak, jakobh tčlem ani Ut!:l
wlúdl; Ucpohllntelný byl a takowoll fkroUssenostUa fobč
jewil, jakobU pťcd soudnoU stolici Krúlc Uebcskšho byl
postmocU.uu Sw. otcc BanchtUm prawi o swatšm
Tomússi Nlewillském, že ž pobožného končmi a slysscnj
msse swatč wicc Ulondrosti a Uměni Uabyl, Uežli skr e
wssockuswou litorarni prčxci cl pionst. u Pročež, Uliěý
křcsimle! jdi Za pťikladcxmtčchto Swatých, abyš dossel tčž
jchoU cilc jejich!

Modlitba.

Berčxnku Boži, ktcrý smimúš hřichUswčťa, sUlilUj se
Uade Umon! Skržc Twou nckrwawou obět, ktcroU jsi



num102u

pťed fmrti fon ustanowil a nposstolům swým konati
Uaťidil, dostúwci se UčUUmUoho Učflýchaných milosti a
dobrodjni! Ll kdo může to přesmatč tajcmstwi Twě oběti
Uúležjtč Uctitie? Nch, Uděl mi, Pane můj! tč milosti, abych
chfwětčjssi oběti msse swaté š takowon pobožnosti a š tak
welikoll bolesti Uad swými hťichhpťitonlen bhl, .akoUžby
p,ohled Ua smrt Twou Ua křiži we Umě bhl wz ndil. u
Q Pmle! ožiw wirU Ulou, posilň Uadějj Ulon, roznčk we
mnč oheň fwatč lcifkh k Tobě, abych Twč pťehoťkš UmUa
čcni pťi Ulssi swasč srdočnč rožjimal, hřichů swých želel,
za Uě dostinčiUil, a potonl jedelckrúte Twého oslaweUi w
Ucbesich účastcllstwi Uabyl. Nmell.

zuuo

š9 pominnostrch Uospodňťú li čclrdi.

„Jestlše qu ldo o swč a,nejdpice ond,oznúcipčče
Uemá, zaprel w:rh a jest horsst nez newerlcl.“

Timot. 5, 8.

Řdnš obrolchl PČU .Ješiš ua Zemi,bydlcl lchdúžwUlěstěanarnmml jistý fotnik pohanský, jcnž bnl
o blaho swých podťižených welmi pečliw; Ueboť
kanl dalčkou ccstU, abU Púxm Ježissc za Ušdrae
weUi slušebnika swčho doma nomorUého prosil.

W sťentrich aposstolsleých čtclxle těž o sctuikU Korneliowi,
bhdlicinl w nlčxstčKafarnmml, že bhl fprawcdliwý a bohao
bojnú cšcUdsiimdomem, to jest še wssi čcledi fon, činč
alnmšxm mnohč, imodle se wždyckoBohU. Proto skrze
mlděla Božiho Uwcdcll jcft bhl sw. Pawcl do dolml Kora



b103u

Uělia, abh tento i wssickUijcho ďomúci milost kťtUfwatěho
obdrželi. Již thto dwa pťlklady Ukažujipatrnč, jakě důlee
žitč powinnosti maji wssicknihospodčlťowě,čeledni otcowč
a porUčUicj, totiž že malli péči miti jak o tčlesUě, tak i o

dUchoin potťeby zoodťxzenýcba domčxcichswých. un
chprwě majl se hospodúťi o tělesUčpotťebh swých

domčlci starati a k tomu hledčti, aby tito patťičnou
strawU i slussný plat ťdoftčlwalj.aJjž w starčnl žúkonč
čteme l): „Chléb UUšUýchžiwot jeft chUdýcha kdož od“imčl
jcj, člowčk krwe jest. Kdo odlemú chléb w potU do ytý,
jest jako tcn, kterýž zabiji bljžUil)oswčho.“ N sw. Pawele)
pissc: „Púlli, což sprawedliwšho a slussUčho jest, služebu
Uikůmprokazujte, wčdouce, žei wy Púua mčxteUa nebi.“
u Těžcc fe tcdy prohťcssnji hospodčlťowčas rúwcowě,
kteťi domúcim swým poťúdnou ftrmml kza owčmi sil
ťxotťcbnou UeposkhtUji, aneb, kteťi jim žúdUěho oddcchU,
šúdněbo odpočinUti Uikdh Uepťeex

chtik to též sw. powimwsti, abh hospodúťowč pa:
tčičUoUUl,ždUčelcdi dúwali. Kdož jj zadržuji aneb Ujimaji,
dopousstěji sc hřichu do Uebe wolajiciho. W kllišc To:
bicissowčee)čte.mc: „Kdožkoli by tobě Uěco dčlal, hUed žau
plak jemU mždu, a mzda děllrika twého Ujkoliw ač Uezůo
stúwú U tobe.“ YposstolJakube) prawi: „Aj mšda dčlu
Uiků, křeťi žali krajilch wassc, kterouž jste jim zadrželi,
kťičxi,a kťjk jejich wessrl w Ussi Púlm zaftUpů.“

Drnhú pak powiunost šúleži w tom, aby hospodú:
ťowč čclrď smoU chrúnili přrde wssim, cobo ji Ua dUssi
sskodilo, iaby ji dobrými pťiklady swými kbcizUiBoži

“u

T) Ekkl. 34. 25. e) Kološs. 4. 1. ll) 4„ 15. e) 5, 4.
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a ť počostUosti wedli, tilU ji k dofnžcUi wčxčxně.hofpuchi

llapollllihajicc. Núslcdqwllč Uetrptc wc swých pťibotrich
kuih wadUých a obmžn pohorssliwých; Ucbok to slonži
kr: škúZemrain Uúrmnuč. Widitewlj, žc se wúm do
domU dostal člowčk, jenž ncmrawuš mluwi, buď že klcjc,
bUď že sspinawé žorty prowádi, toho ihUcd wypowčšte,
dřiwe ncšli pťikladem swým wasse dčti ancb jinoU čeleď
pokaši. Tale pečxujtc o to, Uldy wssickni dolnúci kuždčbo
dnc sc modlili, Ucdčle a swútky núlcšitě fwčtili, kUihy dol
ťdrč čituli, ksw. Zpowě.di a k sw. přijimčmi chodill a abh
kňzúni a kťcsianskú cwičoui nifdy Uczmledbali. Dčxle bděte,
slby wcčrrnich toUlcf, podršřrlých schůšrk a dslrcmuých šllúe
Uwsti so Ucchptali, aniž mcši scboU húdúxli, sočeUi, šúwisti
U chmopnosti Ucpúchali.

Způsobi:li wúm ta pččxoUčkdy starost a mrzUtost,
wzpomcňte si Ua slowa swt Pmnla !): „Jcstližc kdo o
swč, .šwlússč o domúci pččc Uemčx, zapťcl wiry a jest
horssi Ucž Ucwčťici.“

Za pťiklad wcim bUZsw. Kasimir, ij krúle Polc
skčho Rasimira lu., chž še slUžebUikyswhmi wždy wlid7
Uč a pťiwětiwč Uaklúdal, a mzdu flUssUoUjim w Určxitý
ch dciwal. Nle takš toho bcdliw bhl, abn slUžebUicijcho
Pčnm Boha fe búli; proto je swým přikladom k pobožl
šxosti rošnčcowal. DopUstilďli se Učkterý jalečsiroszstilo:
Ui, hUšd ho přifnč pokúralǧ polcpssil:li fc, š šwlússtUi. lao
siawojti so k Učmu mčl; šustalxlj Zarytl), bcz odkladn jej
že slUžbUpropnftil. Též Uwažtc siowa sw. Nugnstina:
„Nechč j každú hofpodúť UžUú, žo jest w domč fwěxn jaksi

l) l. “xe?e:imz5, 8.
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kne;atelem, a žo pod timto jmčUem jcst powineU otcowa
skoU lúskoU rodině swč. Pro Krista a žiwot wččUý nechť
wssechswých swojútel.eUapomiUú, wynčch, Uabúdú, trestú,
lúileUjim prokazujc a řúzně ať Ue„qaxledbúwú.Tcxkto bnde
wc swč domúcnofti dllchowni, ano w jistčm způsobn bUdc
tak i bjskUpskýwhkonúwati úřad, slonžc Krlstn, abh Uúe
potom š Nim byl Ua wčky.“

KristUš Pún ťekl: „Hřcssili bratr twůj proti tobč,
jdi a potrestej ho Uleši scbou a jim chným; Upoflechl:li
by tcbc, šiskal jsi bratra swčho. e) m Ncměl:li by si toho
zwlússtč bofpodúř ibospodynč připUstiti kfrdci ohlcduě
sloých podřizených, a Uemčliby tudiš čclcď a ditky kúrati,
quomilmti U od zlčho odwraccti? u Zajistč pozorU:
deš:li pťi Uich Učco Uopočestnčho, Uesmiš Ullčctč, alebrž
šncd sc múš ozwati a donlloUwati. „Nebo netoliko ti,
ktcťi zlč čiUi, ale takč ti, kteťi ččnicim powolnji, hodni
jsoU smrti.e“e) Každý čelowčkUlú frdcc pro dobrč fchopnč,

Ueni: li již častým hřichem zkažcxl. Protoš púnowč a bo:
spodaiťowe hUed pťi prwnim qprowinčni kúrejte, a tak
jčskrU zlčho w počútlen již UdUsilřife suažtc. Leky Uepro:
spiwaji, ťdyž wřed sc rošerral, a rúna, ktcrú Ulohla z
poččxtleUsnaduo zcxhojclla ýti, býwú, když sc šanedbú,
přičiUoUsmrti. Totež prawi Sirach 3): „Nadúwej sy:
Uowi wůle ša mladU, a Ucpťeblidej obmýssleUi (pčee:
stllpků) jcho.“ J loěžtež, že Bůh dussc wčUU swěřeUč
jedUoU bude žčxdati, a že wydňtc počxetzc wsscho Zlěho,
kterčmnž jste šabrúlliti mohli, a Uczabrúnili jste. Prúwě
Uapfal fw. Leo papež ťka: „Hťichowš podřišených Ua Uio

l) Mat. 28. 2) Řrman. 1, 32. e) 30, 11.
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koho tak Uepadaji, eako Ua linč a nedbalč pťedstaweně,
kteťižto často hrozne pťestnpkh tim způsobem rozssiťUji,
protože proti Uim potťchých prostťcdků poUžitizmledbúu
waji.“ uu Bhlaeli owce od wllea Unessena a sc“rúna,
mUsil dút šajistč UúhradU pastýť; o čcmž JakU fúm
swědectwi dúwčc, takto k Lúbmlowi nllUwě: „Co ti pola:
peněbo bhlo od šwěťi, nahrnžowal jsem; cožkoliP krúdeži
Zahhnulo„ode nme jsi požadowal.“ j) Sw. otec Rchoť tež
prawi: „Cim se wymlmoi pastýť, pakli wlr owci zadúwi,
a tento o tom nic newi?“ uu J otahch se to Ua dům,
kdebp čelcdin neb slUžka, th Ue dcera, škúlU na dUssi
Utrpeli, a Ua počestnosti a Ua Ulrawllosti hymlťi. Lépe jest
UeposlussnoU nešwedcnoll čelčlde wyplatiti a propUstiti,
než Uěkdy pro ni těžký wýrok od Boha slysseti. Jinú

ťičxina,proč čelúde w kúšUidržeti slUssno, jest ta, že pro
fprúonU a bohabojnon čelúdkuBůb celčmndoUUlpožc:

hUaiwčx, čchoě důkažh mčUUe w pťibčhU Josefa Egyptusiébo, UU by w slUžběU PUtifara, w pťiběhxl JakUba,
mt floUžil U Lčlbana, i w pťibčhll Eliešera, an floUžil U
Nbrcchmna. J jest to břissnú a trestubodxlú wýmlllwn,
ťikú:li hospodúť, že čelúde son ncsmi ledobrčmU doc
húněti, a jč w kúžni držcti, jelikožby Ulu prý šc slUžby
wystonpila a joj co přisnéuhorpúna ro,šUússola, aUeb žeby
prý š Urršutosti pracowala. Rúdný hospodúť mždy Uajde
porřchč čclúdky, a hann š úft nepoťúdUého člowčka zUi
U wssech rozuUmých lidi jako chwúla. N co leoUečxUěšcileži
na poml:lwč? Na dobrém swědomi wsseckošcileži. uu
Minao to powaž, že Uemramnú čelúdka můžc sUadUo

x) Genef. 31„ 39.
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twč dčti swěsti kUeprawojstem, buďže fwými Uepočesto
nými řečmi, bUďžc fwými olýmmlými skUtkyje pohorfsnje.
Protož stoji pfmlo: „Zdaliž erite, že mňlo kwasU
wssecko těsto pornssUjee? Wywrztcž tcdy toho zlého smUi

Zc sebc.“? Jako honba túhUe do febe wlhkost Ua wlhkčm
mistě, ta mlúdež bčťc celé fmfisslmč a lcďmini swč odofob ji obklopujicich. N co fe ko iw dobréšo neb žlého w
srdci mlúdeže zakoťcUi, to Uelže pošději tak slladno wya
plerti. Na to bU mčl každý hospodúť, každú hospodhllč
pamatowati, a fobč to kwústrazc wziti! Nno měli by
oba dwa sami dobrč jeU přiklady Ua sobě Ukažowati, a
měli by fc wsseho w flowech i skntcich warowati, coby
řelčxdceUeb ditkúm kUpoborsseni slonžiti lxlohlo. ,Běda
člowčku, fkrže Uěbožpťichúši pohorsselli.“ Pro tU přičqu,
mili otcowe kťeskaUssti, w Ueděli a we swcitek domčxci

fwč do chrcimu pilUč posilejte, kdlž fe wrútili, wyptúu
wejte fe jich Ua kúšúUi a ua kťesiausšc cwičeui, a opakllžte
š Uimi w krútkosti, co tam bylo pťedncsseno, iloyložte

jim, čemUž snad dobťe Ueporozmněli. chďtc, obš se w
ncděli a we fwútek clpopoledm nfpoň bodiml ilc wicczdobrých kťefčaxlwfký) knih čxitalo. Nak takč Uabižejte jc

ktonm, aby častčji fwntč swútosti pťi,jimali; nwssak w
tom, jakož i we wssem scuui dobrynl přileladcm jc
pťedchúšcjte! Nn takowý špčisob bUdc wasse rodilm kťe:
sianskon rodilloU flouti, a požchllúni Boži spočeiwntibude
Uq wnssi rúci a swatý pořoj a prawš wefeli budc pťee
bl)wati w omě wnssem.npub

l)ulu Korint. 5, 6. a 13.
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Modlitba.
Wsscmohmlci Božc! Popťor tč milosti, aby wssickni

pčedstmoeni, rodičoxoé a hospo ciřowč mždycko Zňkonh
Twé UUpmněti mčxli, n dlc nich sc wěruč sprawowali, i
kplUěUi jcjich též swé podťizenč swědomitč Ualdi.;eli.u
Nadarmo Ummihň se mrawh jiných Uaprmoowati, kdo
súm na fwč polopsselli nedbú. Kedodobrými sloloy Ua:
ponlinčl, mossak pťi tom Zlč!sklltleypúchú, podobň šc fta:
witcli, kterú to, ro jednoll rnleou wystmoil, druholl rUkoU
opět boťi. Pročcš prUsim Panc! posilni wsscckyrodičc n
hofpodúťe, abU dobrými pťiklady switili, wssc moUdťc
ťidili, n takto swúm domcirim k spachi Uapomúhali.
Skršc Kristn, Pailm Uasscho. NUleU.

ZZ UmromňUi sr Zlých pťilršitosti n tomnryšsima

Zlčbo.

o „ „,Blabojlawený l!ťxxš„ktčrý Uechodidpo radč bezn
boznhch a Ua ceste hřassmků Uestoja. Zalm 1, 1.

lč přiležitosti jsoU mista a okolnosti, w Uichž dUssi
Uassi hrozi Ucbešpečcnstwi hřichU. Pilnč:li sc chrúu
Uimc tě.chmist, kdcbychom pro morUi Uakaženi o
ždrmoi Ueb o žiwot pťissli, tim pilněji múmc sc
chrciUiti wssech pišiležitosti, w nichž bUchom Ua dUssi

škúšU wččxnouUtrpčti mohli; Uobok kdo milUje Ucbczpe:
čcnstlUi, slmdno zahync w Uěm. Každý fc mci tcdy wae
rowati takowých Ulist, kde sc osskliwč žcrty a powidkh
whprmmlji, UccUdUšZpčwy prošpčanji n rouhawč ťcči
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nlluwi. Dúle powinno, warowati sc ohyzdllých hcr,
UoťUich tolrlek, jakoš i wssech swůdných schů.;ek a neťest:
Uých společnosti, kdež se mlnwi proti wssem přcdstawc:
Uým wrchnostem a zeměpúnU.

Tňži fe: můjc:li kdo Ua žhawšm Uhli krúčeti, abh
se nepopúlile? nu mňše:li ledomilowati Zlš pťiležitosti,
aby sskodll Ua dUssi swš nelltrxpěl?uu Swatý leonš
Ligllori pisse, že zlý dUch wyznalx, že ze wssech leúžani pťč
mišsiich konaných žúdnemn UeUi tak ncmčlš, jako kúa
zani o warowúUi se zlých přilešitosti. N w skUtkUďúbel se
směje wssem pťedsewštim a slibům, jež kajici hťissUikčini,
pokUdse tento erhstťihú šlých přiležitosti. Proto čteme

w staršnl ;úkonč, še Bčch wclel Nbrahamowi, by wytňblše šcmě Ur, nebo Ula modlúčstwi a ohawnosti plna. N
proto stoji lo kni,qePťislowi d): „Nekochcj se na stez:
kč:chbczbožniků, aniž se lib tobě ccsta šlých. Wyhnč se
ji a nechoď po Ui.“ uu Pťilelad na loýstrahll stiij zde
teUto: Swatý NUgUstiU whpmwšlje o Nlipiowi Učene
nikU a pťiteli fwšm, že sstUdee w Rimč oblibil si diwac
dla čeimfkú, jichžto ansstěwowúlli jemU pro neslUssnš
th wěci dowolcno Uebylo. To fe takto stalo. Jednobo
dUc po obědč potkal se š nčkterými spolnžúkh a znúmými,
ťtcťi byli loclici milownici dotčcných diwadel. J wěděli,
žc Nlipillš takowých wěci ncmilUje, a jelikož ho pťemlno

witi Uenwhlč, abU tam š nimi ssol, popadli ješ a túhlčdo diwndla. TU Nlipinš jim ťckl: „Co jest to p atno, že
Ulne túhnetee? Tělo mš tanl owssem postawite, ale zdali
bUdctc mocř mhsl nloU aooči Ulš přinntiti, abych sc na

l) 4, 1 1.
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th wčci, ktcrč se tam proti slussuosti ději, diwal a w Ui
zalibeni mčl? BUdU tam tUdiž přitomen, tak jakoby
pťitomen uebyl, a takto pťemohUdiwadlo i wúš.“ Eož
oui Uslyssewssejesstč wice jej tcihli, aby zkusili, zdali pťedr
sewzeti smč w skutek Uwede. dež tam pťissli a fe po:
sadili, Nlipinš sklopiw oči pťikazas srdci swému, abh
w těch Ueslustých wčcech, kterč se tu ději, žúdnčho Uc:
mělo zalibeni. Nch, kdyby byl mohl takč Ussim swým
zarúšati, aby neslyssely! Najchou stal fe w lidu pře:
weliký kťik a plesúali, a to jim tak hlmlo, že pťemožen
lsa wssetečnosti otewčel oči fwč, aby widčl, co sc stalo.
ox widčl rozkossc chlUssUš a Ulěl w Uich žalibeUi axuebyl

šiž wice th, kterǧž přissel, ale byl prmoý towaryš těch,teťi jej tanl pťitahli. N co wice? Widčl, rošUiceU jcst,
a odessel cha š seboU žúdost, kterú jej kčaftějssimU Ua:
wsstčwowňlli toho mista lúkala, takde potom fúm i jinš
k těm rozkossemwžbnšowal a túhl. ŽlwssakTh, ú Pam,

Ušdrawil jsi lšej pťece a wytrhl še Zahymrti a Uančil žcj,aby Ue w se c, Uýbrž jen w Tebe samčho bUdoucUc fe
důwěťowal! „

Swatý Rchoť Weliký kwili Uad wěčnou šfúšon swč
tety Gordiúny, jež byla jeho otce a smatš Tharsily aEmie
liúuy scstra, kterúžto bywssi siibcul řeholnim Bohn žaswč:
ceua k Umruostem tohoto swěta se obrútila a šabymlla. N
co bylo pťičinoU jcji zkúšy? Důwčrllé se schúžcUia častě
obcowúni š mlndicemi lchkomysirlými a swčtskými.

Z toho widčti, že jcst třrba waročoati sc Uejen er
bezpečxnýchmist, Uýbrž i wsseho towarošstwa, kterč bUď
dobrč mrmUU ka„;iUcbo fwaton wiru whwracujc swými
rouhawými ťečmi a žerty.



uu111uw

Jistý fudi w Nngličancch, Holt jmeUem, bhl Uluž
we swšm spůsobU dosti zUamcUitý. Za mlčxdi jcho poo
tl.ealojej Uesstčsti, žc Upadl meši daremně lidi, ktcťi o wirU
a ctnc obcowúUi Uedbali, deU Púnš Ueťestmizlehčowali,
misto služcb Božich po hospodúch sc potloukali, hrou a
aiUými Uičcmnými wěcmi ch mařili a potom wětssim
ilcm opili domů př.ichúzeli.Nwssak Holt jesstč w prawý

čaš z tohoto towaryšstwa fc wytrhl, wcdl žiwot kajici a
byl fprúwslý w úřadě fmšm. J stalo sc, že dostal Holt
kprúwnimu w ssctřowčmi člowěka, jehož co fwého býo
walčho soudrU a při ončch fchů kúchpozUal. Zarazil fe
welmi, kdhž Ua Uesskastnikapoh edčl, a rozpomemlw sc,
“e fč:m po ccftcich Uebešpečných š nim krčxčiwal, tcižc fe

o: „Rci, kdc aš ostatUi býwali drUhowč jfou e?“ Woročp
děl mu chskastUik, ťka: „Nch, ane, mimo wúš a Umc
Ueni jediUčho wice, jenžbp bhl Ucfessclbuď fmrti fpra:
wcdlnosti Uebo liUoUnúsilnou fmrti.“ Těžcc tšl sobč poo
wzdcchl fudi a sjezlml, kjakč zkúzc zlú towaryšstwa pťie
wúdi zwlússtč Ulladš lidi. Qd tě doby wždy to Ua wýo
strahn wyprawowal lidcm, kterčžwiděl, an služby Boži
zamcsskúwaji aUeb UeflUssUčsi počilmji. Proto panlatnjte
na slowa pisma fwatého: „SUUU můj, jestližeby tč lčxkali
hťissnici, Uepřiwoluj jim! Jcstližcby tobučťcleli: Pojď
š Uňmi . . . wrz loš š Uúmi, aUeb chceš:li, Uechťjest
jcden měssec wsscch Uúš: syUU můj, Uechoď š Uimi, zdrž
Uohu son od stešck jejich, Uebo Uohy jejich kc Zlemn
běži!“ j) u „Pťjkažujemc pak wúm, bratťi we jmeUU
Pčnm UasschoJežissc Krista, abyske se oddčlowali od kaža

l) Bťťslowť1, 10u11.
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dšho bratra, ktcrý se chowei neťcidUča Ue podlč naučeni,
kterč jstc pťijali od Uúš . . . Nwssak nemějte ho ša Uee
přitcle, ale trescctc Ho jako bratra.“ j)

Múmc tedy dUležitč pťičjny, abychom sc ǧlých ljdi
warowali, a prwni je ta, že člowčksprawcdljwh šlym jeo
žich obyčcjům nawyknuw súm Zlým se stciwň. To doswčd:
cnjc prawda wččuú slowy: „Kdo se smoly dotýkú, za:
maše se od Ui, a kdo ochje š phssUúZU, obleče fe w
pý U.“ 2) u „Se stolxjýlxtswatý bUdeš a š mnžem Ue:
winným erinuý bUdeZ. N š wywoleným whwolený
blldeš a š pťcwrúceným přewrúceuý.“) u Zdrawý
hrožell, který wedlč hllijiciho toisi, porUsseňi bčťc; proto
wanři piluč trhaji shnilú zrnka a odwrhlrji. Tak i pa:
stýř oddčllrje prassiwč owce od ždramých, abh tyto Uaka:
žcU Ucbylh. Sw. Jan Zlatoústy tňže se takto: „Nač toho
tťe a, abyš pťebýwal w domč, UdUčmž newyhnntelnč
každčho dne bUď tobč aestzathoUti Uebo šwitčzitie?Ktcrý
člowěk bnde Uloci wc lč hada pokojUě a šdyaloč fpútie?“

Drnhú pťičina, proč se Zlčho towachšstwa múme
chrúniti, jest, protožc Bůh trcstú dobré a erinnč lidi,
pakli sc w společensttoi bezbošuých Ualčžaji. Q tom swčdči
pismo swatčr Když Bfch shlm Jsraclske pro UěkterčbUťiče

trestati chtčl,prosil Mojžiš Hospodina takto: „Zdali prršťliwost twú paduc na wsseckn,protože jcch zhťessil?ee
Bňh Uaťidil: „Qdstonpitc od stanů lidi bcšbožuých,auiž
se čxebodotýkejte, coš jcjich jcst, abyste ncbyli zachwúccni
lU hťissichjejich.“ Na to bUli žpUruicj potreftúni.e) uw

a Ul Thešsalon. Z, š. a 15. !) Crrles. 13, 1. b) Žalm 17,26.
e) ls. l?xihaMojž. 16.
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N ncibožný muž Lot musil Be fwou mmlšclkou a ď dcce
rmUi odstrmxiti se zprostťedkxx swých soudrdchů žlých, abh
Uczahlllul š Uimi w Sodoulč. j

8Ztužee!tcdp wýhost dejnle žlc společnosti a pťidrUžme
sc k lidem zbozným a rozssafnym. JUkžc zachúchi š Uimi
působi Ua srdce a mrawy, toho krúfUý důka.; poskUtUji
mim slowa jistčho ctihodnčho Umicha,e) jcuž takto fčxmo
sobě pisse: „Dikh Bohu, že Ume rodičowš z mlúdi 8 iditli
kami dobrými spolcřnost miti welcli, nebo od těchto Uan
Učil jsem se poslUssUosti, pracowitosti, xllrcxdoopočcstxlosťi,
slowem Umohýul krúsxlým ctllostcul. Pťissed do wyďx
ssich let Učxinil jfem7 ZUňmost š nmžem loolmi bohaboja
Uým,djemuž jmcuo Simo.U. Toumto muži .sem po BohU
welmi mnoho powinen: jeho obcowúUi šylo pro mue
Užitcčxlú sskola, jeho spasitelnú rozmlomoňni bhla Uxi
Uejprospěssxlějssikuiha. Jesstč wice wssak mnc k dobrčmU
powzbužowal joho pťikladxlý žiwot. Nebo když jsem wi:
dčl jeho swědomitost, jeho trpčliwost, jeho ;Zťiwětiwost,
eeho pilnoft, jcho čistotu, lleho bdělost a dUwčruost w

š oba, ljeho spokojcuost a erowmini jebo loůle š wňliBoži: ibily fe nluč tyto ctUostipřewclice a žalost jchl
mčl tajnou, že jenm rowcn Uejsem, iUložil jsem U sebe
Učlsledowati pťiť.eladUjeho š pomoci Boži. J Uúslcdowal
jscm jcj dlc nlošnosti swš, a Ucpťcstúwúm proto čtiuitč
diťy Bohu, že luue knčmu přiwcdl.“ Takoonto spolo:čxo
nost miti sobč wssickui žúdcjmc, a strmlice fc zlých, přeru

. wrúcených lidi, hlcdejmc fpolrčcxlstwi ď dobrými a bohaa
bojuými ťřesimch.

l) l. kn. Mojš. 19. 2) .skopert.
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Modlitba.
Dobrotiwý Bože! jenž jsi Uúš skrzc Slna swčho

modliti sc Učil takto: „Nenwoď Uúš w pokusficni!“ prom
sim, wsstjp do Ulčpamčtč tú prade, žc Uefmim Ua fcbc

Zaolšhati a do Ucbczpečenstwi fc wydčmmti. Dcz, ak wždyuy se !Uhstťihúnl wsscho, cokoli bh Umc k hťcčchi lúkati
mohlo. Pťifpčj mi, Pmle, son milosti, když Ucpťitel
fpascxli měho Umč čini úklady, an loszď wc mnč tak
welikoU lúskn k ctUofti, aby mi an pohorssliwč ťcči an
naka.liwč pťiklady cmi pokUsscUi šlých lidi Usskoditi Ucu
moh U, abych žc wssech osidcl tohoto boUťliwčho žiwota
wywúzUoUti a do pťistawU wččlččho pokoje sskastlcě sc
dostati mohl. chU.

Yrošťctrlnnst Boši wc msscchwčrrch wlúdnc.

.O hlUďqkosřibohatstrpi moúdrosti a lťmčni,Božihol jak

newthhtatelnt jsoUsoudowe Jcho a newhstizřtešlt,ecesš Jššo.eem. , .

důh celý swět ftwoťil a w Uěm wsscckh wěci fpoťúo
dal a pofUd ťidi wclmi moudťe. „Jak žwrlebeni
jfoU skUtkowč Twoji, Hof odine, wssecky wčci w
UloUdrosti jsi učinil. l) odiwrjmc fc na horU
Ucbo dolů, Ua ty Ucb ony twor , wssudc Ualezš o

Uemc patrnú žnameUi sprúwy a wlúdh oži. Proč slUUce

x) Žalm 103, 21.
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tak poťúdně whchúši a znpadú, žc sc to na wlaš Uftano:
witi můiee? Proč mčsicc tnř pořúdně přibžýwú a Ubýwčl?
Proč každú hwčřlda tak pořúdUč koUčlsij bčh, proč jeu
dUa drUhě w běšn Ucpťekúžia jedna druhe se Ucdotýkú?
Proč se UstawičUč Uc ronlěUUým řúdcm deU š Uoci a
zima šr létcm střidúe? šle! Ulocnost a prožřctelnost Púna
Uejwyšssiho Uetoliko Ua oblože Ucbeskč chčisluý počct

wězd, nobrž i Ua zemi wsseckowidi, řidi a o atrnje. uu
.8 jcft to hrozUú possetilost, prawi:li ledo, že ůh o swět

se Uestarú a šej šanechúwú slepému připadU. Možnúeeli,aby dům, by se e dokonaleji žřišcU byl, obstúl, kdyby
nikdo nedohližel a o Učj pčče Uemšl? NcrošplyUUly by
fe wssecky wěci stwořeUé, bhk sebe dočoualejssi byly, w
Uicotu anebo we zmatck, kdyby jc wssemohoUci prawice
Boži ncťidila a Uešznchomúwaln?wn„Bůh prohlčdú hrao
Uice zomě, widi, co pod Uebem jest; wúžil jak těžký wichr,
Určil mirU wodúm, dal zúkko dessti, a bleskndrúhU ch
kúžal, wida rozměťil, uskanwil i pronikl wssecko. ch
liťý jest Bůh w moci swč: kdo jako Bůh aUUje?“

Zwlcisstč pač núš lidi ma Bůh w askawém opae
trowúUi. Jako laskawý otcc bdi Uad ditčtcm swým, tak
iBůh Uad každ,m člowěkembdi, ano ťidi a fpraijc
jeho kroky, ssetixljeho činů a skUtků a wssccko k tǧobrčmu
jeho wede, jestliže jen člowčťBoha milnje a wUli son
wnli Boši odrobuje. Důkazešn toho jsoU: rodina Nocur

mowa, ošf Egypsskš Mojžiš a nšsseckelllid Jsraelský,SaUl, anid, Eliaš, aniel, Tobiúš a každýwůbcc člol
wčk. Súm SUU Boži nciš o tom Ueiskil; nebo dle UčeUi
Jebo teUtýž Bůh, ktcrý nesmirnš fňmcc řidi n hwězdúm
cestU wyměřuje, polUi bolinky krúfnč odiwú a ptactwo

8ť
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Ucbcslešžiwi, teUtýž Bůh i o čaždčbo člowčka pečerc, žc
mu ani wlaš Ua hlawč jcho beǧ dopUsstčUiBožišo šau
hyuouti. Ucmůže. j) N jestližocBub o wrabcc Ua stťcsse
pšči mčx, takžc žčxdný bcš wulc Jcho Ua šcm ucspadne,
čcbo bhchom my, jenž dražssi jsme xrčZliptactwo, měli sc
búti a děsiti? „Hospodidl je můj pastyť, UchdUmitižňdu

nčho nedostňtku,“ řočjcDmoid.B) uo Zajistč uic núm nc:bnde, odewždúmec i se ťichi Prozťctelnosti Božskč, kterú
wsscmi wěcmi wlúdUc. Než bndemeeli š řizeUim Bo:

žim Uespokochi, cžbndcme:lj chtiti, aby se Uúm wsse dar
řilo podlé ZamyslU a nassich Uúhledů, a bUdemešli reptati
proti wůlj Boši: prdltcm žclešným ťidjti Uúš bUdcPČU.Z)

Pročež křefťanc! přichú.xše“i:liUa tcbe mnohdy weliteč
bidy a strasti, poumč, že Buš o tom dobře wi. QU to
do oussti nmjc při tom wclmi moudrě dobrotiwč únlysly,
Ue o čini to proto, aby z tčch bid a strasti tobč dalcko
wčtssi blaho wykwctlo. Toho důkašy mčnue w osudcch
Nbrahama, Jončxssc, Josefa Eghptskčho, Dawida, Toe
bicissc, w osndech cclčho Uúrodaejsraelskěho. Takč w celč
historii jak swčtskčtak i cirkclUUipatrnš šnúmky chmou:
dřrjssi a Uojdobrotiwčjssi proa;ťetelllosti Božskč ualczčnnč.
Nčxietcrčpťilelady buďtc šdr nwcdelly.

Lcta Pčmč Z99uua191 tedy po tťi lčta bylo častě
žcmětťrscnj w Cařjhradě, ktcrčž hrů,;ch a úZkosti napl:
Uilo wssrckoobymatele. Toho časU byl sw. Jan, jcn.špro
fon wýmluwnost Zlatoústým Uazwúdl jest, biskrlpcm
tčhož města. Nwssak tato čxastúzemětřcscm wicc účinťeo:
wala Uož Uxsscckajoho leúžčxni.Srrach wcsskcré jiUč mion

x) Mal. U). 29. !) w šalum 22. ů) Žalm 2.
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žiwosti pojal tak m llždu, že se nikdo již erddciwal
rozkossem tohoto fwčta. Lidč se oddali bděnč a postům,
dčlwali almužnh, trwali Ua modlitbúch, a kcili fe ž bťichň
swých. Hle, jač blahodčjUč owoce z toho dopusstěUi
Božiho Uchkmetlo.u u Sma„tý Fralltissek Salcšský
bydlel za mladého měkUswého w Rimš w hostinci wedlc
řcky Tiberh. Wečer jednoho dUe Ubiraje se domii slyssel,
an služchici jcho š pčnlcm domúcim mčde maji. Tčžce

toho Uesa přikňžal, abo se Utissili, a do?wčděw fc pťičimltč růšnicc, žc totiž pcin domaici jim pťi úžal, bn se whstčo
hownli, jelikož dňnl fwůj bohatč wrchUostibyl pranjal,
abn wětssi činži dostal, tichou a pokojlloll mysii prawil
slUžebnikům fwým: „Hofpodský jest pmlem domU swčho;
nechcceli Uúm po ixiti pčistťcssi, odebéťeme se do jincho
hostince, jestik ji tU mice.“ N hned be odkladU a rozz
pakň kúžal wsseckhfmš wčci jiUmU pťcnéťti. N aj! sotwa
se m jiUém hostinci Umistili, strhl se silný lijawcc, ťeka
Tibera whstoupila zbťchů, podryla lostiUec, w ktcrěm
fw. Frmltissck dťiwe obýwal, a tento šrzo fe seslll, takže
mUoži Z obhwatelů o žiwot pťissli.

Wšncschý pčm chtčl žHiberUie do Llngličan fe pťeo
plmoiti. Když wssak do lodi wstUpowal, padlm UohU
lomil. Pčútclč ho litomali, oU wssať wece: „Dobťe se

stalo, jcstič to k nxémn dobršmU.“ Túšňn, kterak zlomcni
Uohy k dobrěmU býti bh mU mohlo, odšoměděl: „Prou
žťetelnost Pčmč lépe to wi Uež ečx,ale zustúwúm Ua tom,
jcftiť to k mčmn dobrčnm, žc jtxcmUohU žlomil.“ N br o

se Ukúzalo,Že prade měl. QU zůstnl doma, loď odplU a,Ua ccstě pa UtoUUla a š Ui wssickni lidč, ktcři Ua Ui byli.
We wsscm wlúdne zajistč prošťetclnost Božskú, a
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!Ussccko fe dčje slUmoU wůli Púxm Uejdobroriwčjssiho,
ktcrý i tU chmcussi wěc k wýtečným wcde zúmčrům.

e Neťikee, rlowěče.! proč to Ucb oUo wc swětě se dčje,
UeUi xsto do ře. Ehceš sUad sc čiUitieUloUdťejssinl Boha?
Chccš snad swým slabým ro;Umcm ťi,;eni Boži proUiko
UoUti a jc posU;owati? Wěz, že Bůh jest moudrý a
sprmďcdliwý we wsscm, cokoliw Ua lidi dopoussti. Soudh
jeho jsou eryšpytatclclč, a proto Uekwapmcšc swým
úsUdkcm, alr posečkejmc až do tobo dne, kde sc wsse w
jasUčm fwětle Ukúše, co„šUúš teď tajno jcst. Nemějme to,
čeho Zúplna Uerúme, za UcUžitcčxně,an za ssčodliwč.
Neřikcjme, proč fc dobrým ;hUsta žle wode, a zlúm dobřc?
Neboť Uc wssickUi, kdož sc Zdaji býti, wskutku také jsoU
dobrými. Json i polerytcč, ktcři za sprmocdliwš wydúu
Udati se sUslšid Clowčxč soudi podlč šewnitčenostř, Bůh pak
skoumú ledwi a srdce. Nwssak i Uúbožlli Uejson prúšdlli
wssech possker; tUdiž blaZc jim, jestliše Zde na zemi w
ohUi wsselikčho trúpeni očisstěUobúmajid Nno Buh chce
je ro;ličlltšlrli kťižky jqlšUsiti,očxistitia w dobrěm Utwrditi.
Eo sc pak zlých túčc, jimžto prý se Umohdy wclmi dobťe
wedc, Uclze žúplrm tomU lUěťiti, žebu wsrutku tak ssťastUi
a blažoni lmli. Zdajiť se ldýti tolileo Ua oko ssťastUými,
Uintť jfoU Ulew prawdč wclmi Uespokojenřa bidni. T
pak požemfkč statleo, jimiš oplýwaji, často se jim promee
slllži P hoťkost a jc!dj N dejmc toUUl, še bU ǧlú a beše
božUy Usscl w tomto žiwotčxwsscul Bošim trcstum, ždali
ho sprmUcdlnost Boži Uedostibuc Ua wěčrlosti?

K Utwr„;eni důwčxjry nassi w ťišeni Boši ftůj žďe
pťibčxbZ šiwota sw. Efrérxm, chž w čtwrtčnl stolcti po
Uarošesli Wňnčxžil. Byl Efrěm w mladčm wěkU sloém
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pacholik melmi floěwolný. Jednon ecj rodičc jc o kamsi
poslali. Jda lesem Uu;řclkrúlUU čowčka chlldcho; rozr
pustilý jiUochhúzc po Ui kamcnim hoUil ji tak dlonho, až
již wicc běžcti Uemohla. W Uoci pak byla od litč žwčřc
roštchčma. chlolcho potom opčt od rodičú swých wyslčm
byl. Setmčlo se a Efrčm byl přinuccU pťenocowati U
jcdlloho pastýřc. Pastýř sc opil, w Uoci pale přissli wlci a
stúdo jcho rozplassili. Pastýť alc stúl Ua swčm, že Efrčm
pťiwedl zlodčjc n proto lolckl ho pixcdsoudcc, a Ej:rčm
byl UwězUčU. Brzy Ua to bUli dwa jiUi w tomtčž žalúři
Uwě„;UšUi,jsoncc w podezťcltč, žc se wclikých do Ustili zťo:
činů. Po osmi dnech slUčho zatčcUi wřděl uýfrčm wc
sUúch krcisnéxhojiUocha, aU byl i spolU strassliwý a túzal
se: pročby w žalúři byl ? Se sl„;awýma očima odpoločdčl
Efrčm, žc UcwiUeUjcst. JiUoch wccc: „Wimť owsscm,
že jsi sc tim Ucprohťessil, proč dčm osi bhl do tohoto žae
lúřc; Ueš wim tčš, jak tUzojsi se pro)ťessil týraje dobytčc
a jak jsi chudčbo člowěka o to dobytčc připrmdil. Uč sc
ž toho ZUúri,žc Bůh jcst sprawcdliwý foUdcc! Podobxtě i
twoji dwa wěr;ňowš UeUččUilitoho, proč ZatčcUi jsou; ale
Zcptcj sc jich, chsoU:li sobě jiUých pťcčiněni dUčxdomi.“Na

to Zmizcl Ullúdeuec. Efrčm šak rúUo sc drlchů swých myeptúwal. xJ wypmwowal je cU, žo ncUi lUincU lUraždoU,
pro ktcroU .;dc UwěšUěUjcst. Pťcd Uedlolchým čascm ale
ssel pťcš most, š Učhož prúwč kdosi protidmlika swšho w
hUěwUdo ťxckobyl shodil. Nch th, wecc, ž wodn prosebnč
wolal o pomoc, jú Udssak,UeUstrUUlse Uad Uim, a Ubohý
se Utopil. Pro teU hťich trcsce mUe Bůh. Drlchl.j byl oba
wiUěUš ci,;ološstwi, Ucžstúl pchč Ua tom, že hřichn toýo
se Ucdočinil. Prnwil alc, že pťed dwčma lety dwa bratťi
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swč fcftťe dědictwi otcoloskš .mdrželi, poxlělchdš oU Za
50 stišibrnúch falessné stčdoctwi dal, jakeobysr cum byla
smilstwa doprlstčla. Na to swčdcctwi bt)la prohlússrna za
UehodnoU otcowského podilu. N tenk jcst Uesslcchctrlý
skntck, ša klcrý teď trpěti nmsim. uu Nnžejtťč byli obac
dwa nnlčoUi, pťeftúli wssecky mUkh twrdice, žc w tč pťio
čiuč, w ktcrc naťkUUti bhli, jsoU newirmi, a bUli pak proe
pUsstčni. Na to wssecko mUsil fe Efxrém ditoati a pak
opčxt w žalciři swém zawťen jest, kdež dofti dlolchú čaš
š jjUými scděti Unlsil. W těchto dncch pťisscl kUěmU opět
nllúdcncc žUúmý a ptal sc ho,ezdali Uyučjssi fwč fpoon
wězUy ǧnú. Dwa šxlich, prawil, jsou ti dwa ldratťi,

kteři sejtrn fmon z lakoulstwi wydědili, a oUeU tťcti šest
ten šlosiUik, žcnž sločho odpůrce dolů š mostu sho il.Na to „šmiše mlúderlcc. DUchěho dnc dotazmoal se
Efrém spoluwězňů Ua ty mčci, a oni š plúčcm ke wssomu
se přáznali. Za Uedlolcho wssickni tťi ksmrti byli odn
soušeni. Efrčm Ule zůstal josstč 25 dni U wězcni. T.U se
mU po tťetikrcžte onen mlúdencc Udcfncichžjcwil řka: „Již
pošnati můžeš, že Bůh osudp lidskými wlúdUc a sprae
wedliwě soUdi.“ Nno, di Efrem, Bůb wsseckodobťc čiUi
a fprawllje, Jrho cesth jsou newysiižitclllě. J prosil a
to, bh propusstěsl byl Ze žalúťc a mohl bUdoUcnčBošU
š celoU dUssi sloužiři. Mlúchec UUlslibil, že budc brzo
propUsstčxU. Po pěti pak dnech pťissel oUcu pastýix, a wyu
šnúnim jeho Efrém bUl očisstěn a propnsstěn. Qd tč
chwile zasmětil Efrěm wsseckeUžimot swůj Bohn, ano stal
sepoZdějiwclikým Učitelcmcirkewnim.uuSpmwedliwý
jest Bůš we wssem, cokoli dopoUssti! Laskawč a nloUdťe
ťidi osUdh swěta a sprawcdlnost Jcbo zůstúwú Ua wčko.
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Modlitba.
Bože! jenž Uemůžcš se mýliti an pochhbiti w ťizeni

messkerých wčci a osndů, k Tobčd poleornč wolčune, oda
wrak od Uúš, coby, Uúm Usskoditi mohlo a Uděl, co by
Uúm profpiwalo. Q me, jeUžwezdejssiprotildenstwik
Uassenm žkonsicni a UapraweUi jesýlúš, chraň Uúš Uespo:
kojellofti š mondrým Twým ťižeUim,jakož imúlomosl:
nosti a Ue!trpčliltdostidszrojUž Uúš we lUssechšúle.žitostech
žiwota shnowskoU k Tobč dUwčroU, že wešdcjssi prolři3
wenstwi tam na wěčnosti w radost wždy trwajici proed

šččnčny bUdoU. Skržc Jcžisse Krista, Sych Twčrho.men.
mundu

B dňmťřr m Bohn.
„Bůh spomoc.m,kUňš Ua wčkh.“

Zalm 61, 8n9.
„Wsselikou pěči son Uwrhthe Ua Nčj, Ueb Qn

mň pěci o wáď.“ l. Betra 5, 7.

Řsouce pťefwědčeUi o tom, žc Božskčxpro„šťetcluostwe wsscch xoěcech wlcidUc a že wsseckp osUdU er
swčtč ťidi: fklúdejme celoU fonU důweru w Boha

Čša odcwždejme fe žcela do wůle Jeho. uw Než co
jest silUú důwěra w Boha? Jest to pcwné. přeswčedo

čcni, že Uúm Bůh lU každč potťebč, w kaťdém fonženidlc mssemohoucUofti swé spomoci Učůže, d e swě Ucwh:
stihlč dobroty takč pomoci chce a dle swčho zaslibeni
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wssem Upčimuč ch lU„;ýwajicim „skutcčuč pomůže. uuo
W tom uešwratllčm pťeswědčexli,že Otec Ucbcský wssecky

wěci pořúdú, že Uejlčrpewi, co Uúm profpiwci, še krokyUasse ťidi a žc núš bez Jeho wůle Uic ani xni šho cmi
protiwuěho potkati Uemťišc, lU tom se žaklúdú nassc
pewnú duwěra w Boha. Proto wolú fw. otcc Nugustidl:
„W foUžzeui se dňwčřuj w Boha, Jeum se swčť, a QU
Uedopnsičj, U yotě potťalo coš jiUěho Uešli to, co prospěje.
Ti, kdo w Boba doufaji, budoUžnmžilými, bUdou miti
kčidla jateo orlowč, poběhllon a Uemmwi fe . . . Kťidlo
ale důwč!ry jeft Ulodlitba, totiš UňbošUú, w ktcrě sc Uech
Uassc ;,zcilcžitosti, Uýl:rž i žiwot pťcdltússi.“ u N sw.
Tomúš Kcmpeuský prawi: „MarUý jcst, kdo swou Ua:
dč!ji ťlade w lidech aucbo w jillých ftwořellich . . . Nc:
spolehej Ua febe chučho, Uýbrš w Boha fwou Uadčji

sklúdcé. chůwčťuj Umělli fwčmn an chntrostč ktcrčl,xo3koli č owěka, Uýbrž radčjč milostj Púlm Boha, ktcrý po:
múhú pokorllým a chlnbných poUišUje.“

Nwssak Usldc wssecko potčssitelna jfoU sloan Ua:
sscho Púna a Spasitele: e) „Parťtc na ptactwo Ucbcfkč,
žc Ueseji ani UcžUoUmli Ueshroumšďl:ji do stodol : a Btec
Uebeskykrmi jc. J zdaliž U.dydražssi chstc Ucš oUi? u
Powažtc kwiti polUi, ktcrakrrostc: ncpracuje aUčUepťcdc.
Prmolm pak wčxm,že an Salouroml wc wssi slňwš swš

tak odčn Ucbyl jako šcdno z Uich. PoUě.wadž tedy trcinpolni, kterci dUcš Ue o Zitra do peci Uwrželm býwú, Bůh
tak odiwú: čiul wice wúš odiwati bUde, wy umlš wiry!
Nepcčlljte tedy ťikajice: Eo budrme jisti anebo co qu

j) Mat. 6l 26.
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demc piti, nebo čim se budeme oďiwati? Ucbo toho wsseho
pohané hlcdaji. Wif zajistč Qčer Uebeský,že toho losseho
potřcbujete. Hlodejte Uejprmčxčrúlomstwi Božiho a jcho
sprawšdlnosti: a toro wsseckojbude xo;ixnpťčdúuo.“

Ze Bčch sonowsleoxl dči:nšru Ur.lssčmclice miluje,
awssak nodůwčrll a malonmsluost welmi nenúwidi, jest
patrno z Uúsledeicich biblčckýchpťibšxbú: Kdyš lčd israelu
ský wyssed Z Egypta pťissel Ua poussť Sin, Uedostúwalo
sc mU wodo a trcipila jej ži;eň. J počeali dUssickUireptati
proti Mojšissowi a NroUo.in ťkouce: „Proč jste Uúď wyo
wpdli Ua poussf, abychom tU ži;ni ,;nhylmlř?“ Sčim Mojn
žččla Nron byli Umlomyslrli a Uedúmšxrni; odebradrisse sc
do stúuckn, mrhli se Ua zemi a prosili Hospodjlm o zao
chowúni fwš a celěho UúrodU. B.ih jčm arcč Ukčx;al,kte:
mč hojnost mody dobUdoll še skúly, prnwil wssak Moj3
žissowi a A:xouomi: „Ze jste umě Uemoěťčli, abUste Unlc
poswčtčlč (oslawčli) před syny isrnelskýmj, proto nemnee.
dctc těchto lřdi do Zcmě, kterouš dcim jim.“ ll)

Když pastýiesčý pacholič D.Uoid wch:išel do bojc š
Goliússem, obrem silčpftiaxskýlrl, jehož se děsilo cclč mojuk
sko řsraclskš, tU zdčilo fe, že nmsi zahynoutč. Nle důuočra
lUBoha lmla mU sstičxemsilUým. szo:o tadš posměchňm
Golčússowým erhrožcnč odpowid.xl: „TU přčchx.is;iške
mUč š mrčcm, kopim a pa.o:;ou. jú p;x.epťeichx.i;imwe
jmcUU Hospodixm . . . a dú tcbo Hafpodčul m rnču mou
a zabčjč tcbc.“ď uu N srdcč tateowčmar dúaočrou silčlčrUU
wUUkl Hospbdiu xdlUsslčllfclwx.)borlločl. Kúmen Uepatrslý
wložil Dmnid do prarn smého, otočxilprudrc a :prustil,

:) uř Mojš. 20, 12. e) l. .arál. U.
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a hlc! !UclikúU Urpťemošeuý š lobleoUro,;třisstčnml klesci
a nmirú. u Tcntúž Dmnid od anuln proncislcdowúll
ntodlil fc ťka: „Hospodim, osmireui nlé. a fpnselli lnč,
čoho sc bUdU ťuiti? Hospodinc, ochrancc žiwota měho,
koho sc bUdU stmchowati ?“ e)

Statcčnú Jndita chtic lUlast od ucpťútcl oswoboe
diti, wodala se Ua lUUkonňUi dila Ueslxliručbo ldešcwssech
prostřcdků a smuojcdinň. Dňmčra UdBobn lmla ji priiu
wodccm a ochranou. N že Uchowala nmfl dinUěonsti
statečuon a búšni Ucdotknutoll, kladl ji Hospodixl do ňst
sloma dúwtipnú a dal ji do srdce Ul silěUkUUditčxšuoU,
taležcani Ua zdrawi an Ua poctiwosti kodUurntrpěwssi
š hlmUoU Holofcrllomou Z lcženi Uopřňtclslečhoodessla a
mlaft swon tim oswobodila.

ZUžana bywssi bcšbožuým swědcctlninl dmoU starců
lesmmi odsoUZcUa, plačic wšhlédla knebi, „Ucbo bhlo
srdrc jeji důdUčrUčw Pciml.“?) N hlc! Bůb ji scslal pou
moc, jclikož byla UolUiUUúa silnon důwěm lUBobn sklaiu
dajic wroUcUčx.se Ulodlila.

Důležitoft důwčry Zual a wUslowil šwlússtě Job,ll)
an prmoil: „Bhč pať mne i žabil Hospodin, m Něj doU:
fati bndU.“ uu

Zkrňtka člowěkpcmnon kBohU důwčrou Uaplněný

šft nejf.chopnčxjssiktomu, aby sc Uchopil dobré Ulysslčnkyohem Uumkmxtč a radU spasitcluč Ua odwrňcrui msseo
likýchftrasti a sonžcni. leonš, krcil Nragouskú a Sjcčle
ský, mrssúlaje syua smčxhoproti odbojUúm Florúntiňao
Uům, toto kťesťcxllské.Uaponlenuti nlU dal: „SUUU, Uee

x) Žasm W. !) Daučel 13. ZZ. e) 13. 15.
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spolchcj sc pouj;e Ua fwou ncbo fwého wojska Udatnost,
jako byš be,; pomori Bof;skč witčzstwi obdržoti Ulohl; Ucb
UUlčin wojeUskě: jeU tchdúš jest UžitcčUš, když wcliko:
mocný Pún pro amssi Uúboj;nost a sslechctuost uúm jc
nlilostiw. Protož syUU! boj se Boha a cti Jej cell)nl
srdccm swým, UxaNčj wsseckufon dúwčru Uwrhnj: Uebo
QU jest, ktcrý zbrmlim žebnú a witčšstwi dúwčl.“

Toličeoerčrec, čcUžmyslčswč kSthřitcli swčmuUepoǧdwihujc, posscti cc mondrosti swčtskou Zkažcuý a
nqařltcl kťižcKriftowa, jenž :UěčnmlBUži prožťctclnost
UahodoU, osUchl nazýwú: toliko th Ucpožnúwú
úhčá)yaplatuostižiwčw Boha důwěry. Zúsadou jeho jcst:
„Clowččxc,pomoz sobč seim!“ a proto odstupch od UčhU
Dnch Púnč, a Bůh, který miloft swon toliko počornýnl
Udili, odUčaUč!radu a pomoc swou od Učho w bodiUč
tčžkča w zonfalstšUi wndúwú frdcc jcho.

TU opčt Ulčxš,kťcsťllaae,mocUoU pohuútku, abyď pee
wuč fe držcl wiro Kristowy; Ucbo jcnom š wiry žiwo a
prmoč rodi se pemnú w Boba důl,oěm, ktcrú jest litčcholl
a spomocuici Uasii w sonžouich. Q chpousstej sc tohoto
spasitelué.bo wcsla Ua šbonťenšm močši žiwota! S důe
wčrou m Boha a šc srdccnl pokorUým wykoamli wclčkčwěci
Ua oko Uepatrni, ale u wiťc silni, Ucž bcš důwč!ry Boži
a při mysli brdč: zahwmli bidnč! i tč lidč, kteťi mocuými
a nloudrýmt búti se doumiwalč.u S důwčroulw Boha
loyssol prorok Dauicl ,; jňnly lwmoú bc; lirazn; alc tcn,
ktcrý jcj tam mUrbnouti wclcl, hrdopyssuý krúl Nabačo
chodmmfor, ponižcu jcft ku Uoúťi ucrožmunčbo howada.
u š důudčdrouBoži dossla pomoci chudobmi wdowa
Sarcptskú ša čxasůEliússe, když Už QosUUeUlfwým Uluřiti
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mčla: ale UkrUtUúkrúlomna Ježabel w tomtěž časc přč
mysii hrdč biduý wzala konec, bywssi z oken žalúře swru
žcna a ode zwčťe sežr(nm. au S duwčroU w Boha přeo
trpěli statečUi bratťl Maknbejssti hrozmi Utrpcni a Umiu
rajice pro wirU otců swýchjesstčBoha radostllč chwúliliž
alc tcn, který je utrýznčué Ua fmrt bol wydal, zlosth
krúl letioch, pťi nlysli ronhawč strassliwč znhUUUl. A
pismo fw. o Uěmprawi: „Tcn, jemnž fe Zdúlo, že bUtakč
wlmim Uxoťským rozlxnzowal a nahsokost hor Ua wúže
zwažomal, poUi:eU jcst. ll)

Pročež po oťmc fe pod nwcnoU rUkUBoži a bojicc
fe Boha Uesponsstějme se Jeho swatých pčikcizúUi, aby,
ťdyž Uesstěsti potkci Uúš a mU budeme k Uebi wolati, Pcin
wytrhl Uúš n potčssil. „Jistč že, kdybU Uciš srdce Uasse
Uctreftnlo (w Uičcmzlčm), múme donúni w Boha a zače
koli prositi bUdcmc, wešmeme od Něho.“ 2)

Modlitba.
W Tobě, Božc! wsseckufon Uaději sklúdúm, Tobě

wsscckcnžúrnmtck i úzkost swou odemzdúwúm; Uebo cožn
koli kromě chc widiln, wsseckomdlč a Uestúlč:býti Uac
chúzim. Nic lnnč znjistš Ueprospčji přcitelš Umozi, an
silni ponlochci mnč Uemohollpomoci, mli jakčkldliwdralč
poklady mohoU Ulch wykonpiti, an kterú skrytú micka
mne ochrúnjti, ncbndeŽ:lj TU súm přitomeU, nboš pomo l,
potěssil, posilnil n ostťihal mne. Protoš kTobč swych
oči pozdwihUji a w chc donfúm, Bože Ulůj! Podlč
welikosti swč dobroth a podlé mUožstwi slitowúni swých

x) U. Marad. 9. x) J.m w l. lisru Z, 21.
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wžhlědni UU Ume a wyslyš modlitbn sltlžebnika swčho,
ktcrý dalcko w krajinč stiUU smrti U wyhnmlstmi trwú.
Qchraň dUssi onU w toliferých Ucbešpcčenstmichžiwota
pornssitelnéhn a w průmodn xnilosti swě račiž ji po cestč
pokojc ťiditi do wlasti wččně jasnosti. NmeU.

und

š! rouhčmi sc BohU.

„Kdo bh se rouhal JmeUu HpspodinowU,
smrn at Uulťelee lll. Mojze 21, 16.

šedm set let pťed UarozšninlPúUč pcmomalw zcmišaslichč krúl Ezechjúš a m soUsedUizemi Nšfyrsič
krúl Sennacherib. J Uminil si tento wúlčiti proti

UúrodU šjdollxskénm a již nčktcrú Ueěsta sobč podnUmnil. 8ťcdlorcho po tom wyslal pťemelikč wojxsko
proti hlamninm mčstUJerllsalčmU a dal krúli Ezcchičissi
a radúm jcho ožnúmiti toto: „Nač sc fpolčbútc, šš sc
osmělUjete še mnon se potýkatie? Ncťikcjte: Bůh núš jc
filný a mocný, QU Uúš whfmobodi a ncdú Uassc mčsto
smatě w rUcc Uepťútel. Nic wúm to neprospěje, radčji

se čdodrobte moci mě, ak žcmč mnsse ofthc w pokoji.“Us yssew tato rolchmoú siowa krúl Ežechiúš roštrhl roUcha
swú, obleťl sc w oděw smUtUý a messel do chrúmxš mou
dlit fe Hospodinn. W tU dobU posial prorok Jzajúš pou
sly kn krúlt potčssit ho a dal mU šprúnm tuto: „Neboj
sc! Bůh Hospodin oznanlch tobč a prawi: Ncmejdc Uco
pťitcl do JcrUsaléma a ani jeduoho ssipUnemystřcliproti
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Uúm. Tou rcstou, ktcrou pťisscl, Zase brzy odcjdc.“ uu
N hlc! wypluilo sc slowo to. W tntéž Uoc wessel Uudčl
Božč do leženčNšsyrskšho a zamraždil 1š5.000 uepťútel,
n to proto, že krúl Nďsyrfký rouhal se Oospodillu Bohu
wssemohchcium, čterý jestPúnem žiwotai smrti. Nrciuo
Uzřewssetolik mrtwých meši sebou stmchem podčsseui od:
túhlč ze zcmč Zaslibcllc. Krúl pak Šcuuachcrib ,;abit byl
od swčho wlastltiho syna. ll) uu Udúlost tato doswědčenjc,
že wcličč trcsty moalnji Ua sebc ti, kleťi se roUhajč BohU.

x„N jak luuobo potllpy, posměchll a rolchúui snússcl
od Zidů Mm Ježiš, šyn Božie Pťisscd Uq swčt Ukúzal
flúwu ň BošsfoU Uloc swon a pťece se UUlZidč rolchali,
na„;ýwajiec .ch pijaxlcm, swůdccm lidu U spojcllcem Bcto
žebllba. N když jcdcllkrútc prawil: „Ncmuťela děwcčka,
ale spi,“ posmiwalč sc Jeruu.e) J teUlotr ua lcwé stranč
Ua teťiži wčsici rmxhal.,se Púml Jcžissi, pročež Urdossel
ncilosti fpascui. BU i Zčdč byli žmoršexai.

Nch, :Uelikú to Ucprmoš!st roUhUti se PúUU a Kristu
Jcščssi, u ža nassich bozbožllých časů jcst :Ueliřý počct trckox
wýchto rouhačů.

Zwlússtui pak spůsobomč, jaleowými sc U umohých
lidi hřich rouhúui objewujc, jsou tUto:

1. Nčkterý člowčxčkřjwč soudi o mšccch stwoťcných
a tnpi ťižclli Bnši, ixikajc: „To Ucui tač dobťc, to bU ueu
mčlo býti; uebo: šdc učro schúši, toto šafe jcst Ua swčtč
žbUtečuč.“ Wssccko dobře UčxiuilHospodill, prawi pislno
swatč. Eokoli wc floětč a w přirodčxfc dčje, wssc moUdťc
sc dčje Uloci Boži, ač luy při Uedostatcich swého rozumu

:) xr. Kr.člow. 19. e) Mar. 9„ :U.
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ne hUed wsseckopťehlidnoUti ašochopiti můžeme. Wěťmepewně, žc wsse k roznmoženi ožl cti a slčxwh a k nassco
mU dobrčmU směřnje, ano že wsseckokcelkU Uúlcži a pewo
ným swazkem wespoleť swčxzúllo jest. Proto Uechtějme
swým krňtkozrxckým rozUmem swět a podinč ťizeni
Boži tUpiti. Ci smi fe člowěk powažownti zn moudřej:

ssiho Uežli jest Bůhe? Newyzcšhtatelný je Stwořitel swěta
a Uepochopiteldlú eson dila oxeho. Kdo sc osměli ťici, že
ro„qui ccstúnr Ješo? MoUdrý jest Pún a wsseckywěci
dobťc we swčtš spořčxdal.

. 2. Ro:chčmi BohUi tim fe dějc, když člowěk nic
protiwnčho Uechcetrpěti a kdhž w Uehodúch i strastech jsn
postawen reptú řka: „Proč jú to mUsim trpětie? proč
mUe a Ue jinčho potkúwú Uesstěsti? Eož pak jsem šlěho

zawiUil?“ u Nj rozpomeň se, pťiteli! še sprmoedliwilidč Umoho zde dúwno ťcd teboU snússe i. Súm Pún
prawil: „Blahoflmoem, fteři trpi protiwenstwi pro
sprmUedonst, Uebo jejich jc krúlowstwi Uebefké.“ j)
u Blaše tčm, kdo ždc Ua žemi w ohUi wsselikěhotrúpeUi
býwaji očisstčUi! Weliké to pro UědobrodiUi! nebo 2)

„Uúdoba lgrUčiřown fe dokši!žero peci, frdce pak spraweedliwčho w obxri fouženi.“ sw. aposstol Ucirodů prawi:
„ChlUbime se soUžeUim wědouce, 7e solferli trpčliwost
a stúlost půfobi, trpčliwost pak zťUjeni, ž UsseUiprck Ua:
dějj, a Uadčje Uezahanbllje.“3) u Silll,m tedy, kteťi
kwětssi odměně a fleiwč powolúnč jsoU, ýwaji prndssi
boje wykúzúlly. N Ueni pťijenmějssi oběti Bohu jako
srdce skormonceUě, UeUi jistějssiho zUameni jeho přatclz

x) Mae. 5, 10. x) Crrles. 27. ex)Řťm, 5, 3. 6.
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stwi jako trpčliwost w soUženi. uu N tUdiž, kťesiane, Ušu
stare. se o to, zdali a swš hřichaž,a Uebo erinUč trpiš.
Trpž eli za swč hři h, tedy lUisiš na kťiži kajiciho lotra;
trpišžli wsfak bg!ž winy U hřichu, tim wice fe radowati
můžeš, neb trpiš Ua kťižiswého Spasitele!

Z. Rolchúni se stúwú, když někdo swatoU cirkclo
katolickoU šlehčUje, cirkewni pťikúščmi tUpi a z nich sobě
posměch delú; kdwž o duchownich Uebo swětských wrchnox
stech Ucctnčmlmm a proti Uim reptci. u Maria, seftra
Mojžissowa, rcptala proti Mojžissowi a proto ťdyla tre:
stčma malomoceUstwim. Korcm, Dachan a Nbirml
bouřili proti Mojllissowi a Nronowi, ťteťižto bhli jako
wrchnoft lidU, a le co se stalo? Propadli se do zemč,
a š Uimi wesskeřipřiwrženci jejich. uu Cisať Napoleon l.
protiwil se duchowni wrchnostl, Uebo maje smušsl zničiti
papežskoU wlúdU, Uwedl sw. otce Pia Ml. z Rima do
šajetl. N kdyžsw. otecnad mocným anoinkem cirkewu
Ui klatbn wořkl, činil si teuto úsměssky š toho řka, žc
wojinům jeho erypadne zbraň z rnky. N hle tim súm
Uad sebou ortel whnesl, Uebo w skmku je stalo, 7c při
tažeUi do Rnš wojinňm jeho žimou zťťehlým U hěadem
zmoťeňým ;brmǧč z rUkoUpadalh.

4. Jiný spllsob roUhúUi sc!st,když kdo wččUých trestů

se Ueboji, jich Upirú, šnich sšŽerth tropi a w Uekajicimžiwotč trwaje, sprawcdlnost oži potUpUje. Takowýto
bohaprúzdny rolchač Uwaluje Ua sebe hrožUš tresty. To
widime již w starěm zúkoUě, kde ša čxasUNoe cclé zaa

twššelč pokoleUi lidfkč žahymllo. Podobně čŽa nowějssichčasUobjemila se trestajici rUka PúUě Uad ta owými ron:
hači, žwlcisstě we francoužfkč rewolUci, kdežto Umozi i
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bytost Boži Upiratč se opowúžlli. Tak Robcšpierrc, předo
Uosta hrůzoplnč wlúdy w Paťiži, wssecko, co se wěčnofti
týkú, Upiral. N hle! brzo zaftihla ho smrtici rúUa, a
k UěmU, křnyiUmiral, prcxwil jisty mčssfan: „Wiz, Robešn
pierre, že ješt Bůh na Uebi a ten že jest sprawedliwý.“
PodoHně i jedUatel Ulěstskčrad pařižskč , ChaUmotte
(čtč Sčunot), mčl řeč plnoll bcz ožněho rorchúni. Mczi
jiným oslxlčlšlse kUebi wolati: „Jsi:li nčjaký Bčch tamto,
proš Uemetúď blesků swč ch Ua hlawU moU, proč neUsmro
cheš mUee?“Po ncnmo a týdUcchwech b lna poprawU.
N tU kdosi wolal: „Chmmlottc, bezbožmčc! dneš wha
poussti SrorchowaUý swš blesky na tebe.“ J zbledl, Uebo
slowa ta pronikla wsseckǧkofti jeho. u Chraň sc, kťr:
sťane, takowýchtorolchaču, tťcbatby iwzdělanfti jakoUsi,
totiž podle fmyslU tohoto swěta, oplýwali, pťece choUce
Ua sobě žnúmkh zawržeUi, polnstě Boži Uikdy se whu
hUoUti UenlohoU.

5. Rou čmi to, kdhž kdo o sw. Uúboženstwi a o
Swatých Bošich potUpUě mlUwi, kdhž sw. wěci a obřady
cirkelmxi šlehčnjc, kdhž Božskš prawdh přckrucllje a o Uich
mUdrUje„nebo kdhž mista zc sw. pisma w x,crth a ssprými
obraci. Ze Ua tUto Ucwčřlci rouhače tres?y Boži přichúo
šeji, dosti Ulúme pixikladů. Pismo swatš :prrawllje o

krúli BabhloUsieěm Baltbarzarowi, kterak co rollbač po:trestún byl. Dčuoajc weli wonhostiml knč7atům swým,
opoloúžil se přinšsti Ua stUl poswčltnš nadoby zlaté a
střiere, kterš otcc jcho Nablrchodonosor z chrúmU JerUa
salémského do Babylona šawešl. J pil ž Uichkrúl, a pila
klližatn jcho. N hle, že teUctjl poswútllč wčci, Ukňžala
se rlcka pissici Ua stěUě. Krčxl zbledl a třúsl sc na celém

9ů
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tčle. inčdo mU Ucmobl Uú iš Ua steUč čistč a wyložiti.
Na to zawolúU byl Danic, mUžBoži, který wyfwčtlil,
llaký ofUd krúlc očckúwú RozsUdek tčrc Uoci wyplUěU
yl. uu Jak ohawltý hřich ǧeft ronšúni pťed očima

Hofpodčnow,mi, dofwčdčuji téšflowa pifma fwatčho: e)
„J Uařidil ofpodin Mojžissowi ťka: thcď rolchačc
z ležeUi ch, a wfsickni,kteťi slosseli roUhúui jeho, ak fwč
rUcc položi Ua jeho hlawU, cxpřitomni ať UkameUUjiho.“

Tak zUi rozkaz staro čxkoUUi.Wezmi siz toHo každý
wústrahU i chraň fe wssecš rouhačů wčroprcizdxlych a ne:
poslollchež ťeči jejich, Uýbrž Utičcj před Uimi. Strassliwú
msta Bozi jdc liUl w zúpčti. chcj sc od Učkohofwúdčti,
byť i slowa ječ)o scbc Učcněji žnčla. Wčť BohU, který
Uikdh Ueklamc, wčť fwým duchownim pastýřům, jichž ti
Bůh postawil za Učitele a wůdcc. Užiwej jazyka swšho
kU chwúle a welebeui dobrotiwčho Boha, a Usložsiš:li
Učco roUhawého, ošwi sc a UcUcch tUpiti, co Blch kU
spúfc xmssi ustanwil. Než BohU žcl! Utezi Uynějssimi
kťefkmch jest nmoho slabých, ktcťi sc ostýchaji floatou
wiru žastati a ji Uúlcžitěústy a sfutky wyžmiwati, jclikož
fe pbúwaji ússklcbků bezbožných roUhačů. To chybae Uebok
Uúš Pčm ťekl: „Kdo mUe wyšUú před fwčtem, tošo whe
Učxmpťed them Ucbefký:lle a kdo mUc zapře přcd

?tUčtem, toho i jú šapťu pťed Žtcem Uebcským.“x Pročeš
ty začnstě meatUj Ua tato slowa a w pťihodltě době
pomodli se takto:

T) lll. Mojš. 2, 24.
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Modlitba.

Q PaUc a Božc můj! polož strúž ústům nlým, abhch
Uikdy Uic UeslUssUčhoproti TwčnU jměUU, proti Twým
Swatým anebo proti poswútnýnt wěcemUrmlUwil,an

an Uemyslil. Dej mi takč tilh a moUdrosti, ať?ch seUmčl Twč cti proti nepřútelmn swatčho .mčna wěho

Žastati. Jmčno Twč jest welikč w nebefiš, Uebok pťedeboU Ua twúře padaji aUdělč a w prachU koťi se, er

besa Uebeš nemohoU obsúšnollti slúwU Ton. Pročežnechať i zdc wzrůstú a wssU Use ozýwú jediUč Twú slúwa
a čest Ua měky lžočkůw. Nmen.

bunau

B rili a lwnri ťlnmťba.

„Každčho, který wzýweř jmcno mč„ k sláwč swč stwokil
jsem bo.“ Jsaiáš 43. 7.

Jcizi:li hosšodúř strom owocm), k jakéUlUpak účelUto činie? Uad abh Uepřitel a lonpežnik z Uěho bral
owoce? abrǧ snad diwokú šwiřata w jeho stinU Uao
lčžaknodpočimlti? aUebo Ubydrawč ptactwo mohlo

d si w Učm hnizda dělatie? Nikoliw! U,brž súši a pě:
stUje jej proto, abh on súm, ditkU a dom ci jeho mo li
Uiiwati owocc stromU toho. u Clowěk w pisntč swatem
bywá připodoťměn stroUUl, jenž m dúwú.owoce dobrč
aUeb žlč. Protož kjakénm cili Um liš, člowěče, že tebe
Bůh Ua tento swčt pockstmnilnebo proč tebe k žiwotU
powolalja tebe jako strom do sté zahrady wsadileť
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Snad prořo, abyď silmni smými, krúfoU a důstojnosti
fonU a bohatstwim fwým jako pěkUým listinl sc chlubil
a tim fe hrdč wypilml? Nikoliw ! uu NUcb aby ptactmo

šlckclllých mocnosti a Ucťcstiw tobč se hUizdilo? Nikoliw!Ueb aby Ucwaižmlú zwiťata, jakowú jfoU nassc Uckro:
cenč žúdosti tčlchč, pohodli fwc U tebc lnčla? Dokoltce
Uc! uu Nle proto jsi zde, abyš wydúwal owoce Bohu a
krúlomstwi Ucbeskčmu, totiž abyš Boha ctil, milowal,
poslouchal a pak Jcho slňmy Ua Uebi účastnúm sc UčiUil.

Mčlby tcdy každý ž Učxščafto cil a konec fwůj Ua
pamčť si Umúdčti a tyto otúšky fobčpřcdklúdati: Qded
jfcm? K lcxckcšmucili stwoťcn jfcmeš u Qtúžky tyto jfoU
wclmi duležitč! a člowčku, ktcrý přcmýssli, famy se Ua

mysi šostawuji.xo rozmmti tworowč túžexxlefe tedy: Qded
jfnlee? Žalmista Pčmč odpowidú l) takto: „Bůh Učinil
Učšša Ue my sami sebe.“ Toč jc prawda UcšwratUú a
wubcc wssem lidcm žUúmú. Nš wclmi množi jsou tak
l,iwi, jakoby od žúduého Uczúwi?eli, jakobw byli fami
řcbe ftwořili a žakobp Uikoho jiněbo posiouchati Uebyli
powimli. uu Brch Uaš žajistč msscckUftwoťil, a co Jej
mUcdle k toUtUpo UUlo? SUad chtčl son blažerst,
fon UlocUost a simUU tinr ro Umožiti, jako Ua pť. Učc
který swčtský mocnčxť, ktcrý ýwň tim wǧUesscUčjssi a
mocnčjssi, čim wice mčxzcmi a obywatclů, cim wice UUi
košUoUstwa e?yNikolilo! wždyk wira sw. Uči Uúš, že jcft
Blch chwýš mocUý a blažený Pún, a žc jebo mocnost
a blažeuost Uelzc o Uic wice zweličiti. „Můj Bůh jsi Ty,

l) W ŽalmU 99. 3.
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Uebodobrých wěci mých Ucpotťeiješ,“ prawi Dmoid l).
N fw. Pawcl fwědči takto: „QU jcst blahoslaweUý a
súm mocUý krčxl Uad krčxli, pún Uad púny, který súm
mú Uesmrtconst a přebýwú we fwětlc Uepťistupném. e)

NUcb fUad esme si toho Uččjm ZcxsloUžili,šc Uúš Bůhstwoťil? Ni oliw! Pouze ta lúska, kterú mi ch, ačže Uce

bhla prwč milowúUa; čooUzcta mjlost, kterú Udili darů,ač dřiwe Uičeho Ueby a obdržela, ty toliko pohUUlU
Boha, že Uúm darowal bytost a Uúš Ua fwět postawil.

Dúlc klademcotú?ku: Kterak a k jakěmU cilijsmc stwořcnie?uě) a to odpowidci ifmo sw.: „Bůh
stwoťil Uúš k obrazU swému.“ z) w Uohč a Ucpochoo

itelUč sily Ualšzaji se w dUchU lidském, jeUž jest obraž

opi. DUlšUúš scst fchopeU poznúwati, souditi, chtiti ami owati. n fe šnaži wyfkomnati a pronikaUti wsscljkč

wčci jak zemskčtak i Uebcskč. Eilcm jeho jest, aby Bošapoznal, ctil, tUilowal, JemU sloUžil a Ua onom fwčtě o
U rwččmšblažerfti poeiwal. To jcst teU Uejkrčstějssi cil
núš, to jcst to eroznes?cnčjssi ucxUejdůstojUčjssi pomolúUi
Uassc! le co mnžc hýň wznesseUějssiho jako sloUžiti
TomU, letcčrýojest Uejwyšssim pčmcm a wladaťcm wsscch

wčci? Co detočnčjssiho jako milowati toho, ktcrý je scimw fobč poUhú čxska,poUhú udobrotcxešeN což ec pro Uúš
žúdoUcUčjssiho, jako wččnč požiwati toho, erý je Ztce

Žmčnitelllú blaženost, erccUitelUý poklařdla Ucewhšssiobrče? K tde tcdy jsmc stwořcni, a protoB dUsfjeUassc

Uedosúhxle Uikde útětšh a Ukojeni lcč Bošem samýmbýwú Upokocha a Ua ycena. Sw. NUgUstiUpisse: „Pcme,

x) W Žalmč 15, 2. !) l. Timot. 8, 15. xo Gen. 1, 27.
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„Tyš Uúš stwořilpro sebe, a nepokojno jest srdce Uasses
dokUderdpočine w Tobě.“

Kam tedy mčx smčťomati wsseckoUasse zťeni, kam
wsseckh Uasse prňce a Umnahúni? Za.istč jen kBohU.

Pamatneice Ua to, wšnasllcknjme se wšsemozně, bychomdossli ci e směho : ne o wes?korč wčci er swětš jsoU jen
tenkrúte we spůsobU swčm dokonalě a dobrč, když sek
cili wýtčenčmn hodi a llapolnúhaǧi. Nčxdoba k tomu jest,
ab tekUtiUUw sobčxdržela; Uodrzi:li ji jsoUc tržena, pak
jes Uúdobon UeUžitečnoU, a haUčiť we swč!zlosti ji roz:
bije. u Strom ooncUý k tonm jest, abh Uesl owoce do:

brč a žcižiwnš; ncchexli ho, bnď si sebe Fustčji listemokrcisslen, pčxecejej zahradnik wykopčxa spú i. Slnžebuik
mú ktomU býtl spňfobUý, adh prúcc pčmem wykúžmté
patťičně mykoUúwUl: nečini:li loho, jesstslnllebnikem Uen
nžitečUým. Bnď si oU m jiUých wčcechdoti zbčhlým a

čičiUliwým, Oščmjed pťcce x domU swčho wšžene. uššodobnč zúleži wesškerú došonalost člowěka Uždšho w
tom, aby dle swčho powolúni wždy krúčel a wčren byl
tomn, který jee jako UúdobU UčjakoU rUkUma swýma
Utwořil, jako čtrom owocUý do zahrady Cirkwe swatč
wsstipil a jenm jako sillžebnikowi chni prúci wykcižal.
Jestliže člowšk UcUiw tom wěrtlýnt, pak jejt tworenl neo

Užitečným, ke dUi zlosti apomsty nclšowmchm, třcbaf byčiUů zdúnliwč dosti melikych byl po nikl. Nechf hrdan
witěžstwi těch chwětssich si dobndc, Umohčx Ulčstcxa krac
jin Umohč sobč podmmli a celý sločt hrdiUstwim swým
naplni; Uechnk Ulocnč kniže nmi šemč swč w pokoji
ťiditi, Uchloudřejssi šeikono mydúwati, nejskwostltějssi
stmnbh a pmncitky postmoiti; cmrb ak bystrý skolmmtel
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do nejť,xlUbsiichlajemstwi přirodh nahližeje podiwxxhodnč
whpútrú wčci a Učxsledkemtoho wtipným rozmncm swým
znú žiwelni silh podrobiti slnžbě lidskč: wssicknitito lidč
pťed swětem zUameniti a Ua siowo wzati hlcdaji:li w

těchto pracech swých sanšq sebe, totiž jedinč čest a slúwUson, Uic nejson pťed ohem, a jejich jména a skUtkh
UejsoU zazUameUúUh w kni e žiwota. Pakli wssak chU:
dobnú staťena w některé idně chatrči, zbawena jfoUc
wssi pomoci, na lopi chUrawi a we fwých kťižich a bow
lestech zcela Bohll Fwčlml se odewzdúwú; pakli Učkterú
sprostú děwečka wesskeroUprúci son š čistým úmhslem
whkonúwajic w erinnostč sloě Uic jiUčho Ua swčtč Uc:
;Uú a UcmilUje kromč Púna swšho UkťižowaUěho; pakli

nmohý křesian srďce sweho od wěci pošenlských odtrhm:wwsseckokonú ke cti a slúwč Boži a pťi úzani swatú ocho3
tně achowčchi: tU a takowč osobh chndé, spro tč, pokornč
ow em pťed swčtem Za nic nestoji, ale pťed ohem jsou
ložnessenč, a jak slo. Pawel prawi „jfoU ne.zUúmea ťece
šnúmč.“ l) Nežnúmé jsou lidenl, ale dobťe znčmlé obU,
la!jich pak jmcna a skUtky zapsčxny jsoU w kxtiǧežiwota.
ǧšroto také chto osobh šde Ua slUčlčllbešUoU wnUi swých
modliteb a wýborných ctUo ti hUčwBoži často Ukrochi,
prchliwost sprawcdlnosti Bozskč zadržUji a takto Ua osUdh
bližnich swých toice účiUkUji nez ti, kteťi se domýssli, že
sUad son moci, xson wtipnosti a obezťetnosti swet
dobťe řidi a spraiji. W prawdč Uežúležina tom, abrǧ
člowčk mnoho loelik,ch a hlllčných činů wykonal, alšbrz
na tom, abh dobťe ?túl Ua swšm sianowissti, na Učžjej

l) ll. Korint. 6, 8.
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moUdrú pro?ťetelnost Božkú postawila, abh Uúlcžitě cho3dil w powo úUi swšm a aby wždycky we wssechpťipada
Uostechochotnčplnil wůli Bozi a takto krúčelkcili swch.
Kdo jiUúk smt)sslcji a jinúk sily fwč whnaklúdaji, těch
namahúni jest bcz zúflnhh, bykby se i dobrč zdúlo býti
Umohym lidem.

Konečnč Uwažnjme jesstč jedcnkrútc tU pťedůležitoU
otúžkU:Kterak stle Ua tento swčt přissli? Takoe
wšto Uwažowúni mUsi núš o Uassi Uičcmnoski ťefwědčiti
a núš ku pokoťr pťiwšsti: pořorUým pak čch dúwú
milost swou. ch! dle těla přichúžimo Ua swčt žUečisstčni
a nojfmc fchopxli, bhchom smni foboUwlúdli a žiwot swůj
beš pomoci jiných lidi zachowali. Plúčem a kťikcmpro:
jchjeme Ucdostatečnost swoll. Wšhledem Ua dnssi Uassi
o Uic lčpe to eryhliži. WssickUihťichem prwotllim zo:
hyzpčni UUswčt se rodimo. SmUtUý jcst Ulrain staw
núš. Wůle zkažcUčxa k šlšmn wůbrc naklončnú podjilcm

šest wssech núš, Uebo jeftliže fe cosi dobrčho pťi Uúš Ua:ežčx, to wsse Uúleži BohU, jclikož fkrše milost Boži jfme

toho Uabyli. „Eo mú..š,člowěče,abyš eržule? Pakli šiobdržcl,pročfc chlUbiš,jakobhš erbdržcl?“ j) uKaž ý
ž Uúš, bUď si kdo bUď, mčlby o fobč počornč smýssleti a
takto se sčxmwyzUati: Nemúm ani jednš dobré wlastUosti,
již bych sobě smnšnm přičitati smčl. Nežnúm přičin,
proč bych se šoynússel a Ua sobč Umoho zčxležetidúwal.

Bmssem eestdUstoonst člowěka mznesseUú, Ucbo jest obra?Boži, eej!t wtčlenim SUUU Božiho zaswčcena; awssa
proto še jfem tento obraž Boži Umohým hřichem zoc

l) Kor. 4, 7.
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bhždil, rúwě Uroto Umsim sc pokoťowati a fe kčxti.u
Tak o šxbč wssickdrismýsslcjmc, tak sr whzdlúwcjme a se
chraňme, abhchom w sobě obraz Boži již wice UeporUe
ssowali, q sc od cile swčho Uikdy wice Ucwzdalowali. u
Smatý Rchoť Nazimtfký těmi slowy, jakň kúzal lidU
swčmU, wolú i k Uúm: „Bratťi mili! w od Boha oe
chúzitc, BohU patťitc, pro Boha jftc ž e, abystc x,cj
wččně milowali a od Něho milowúm byli. Krúčcjtc tcdy
každčho dUc kBohU a pospichcjte kžiwotU sruť„čUčmU!“zn

Modlitba.

Bože, chteoUčcUčxdobroto! Tyš mUe člowěťem
Učinil! Maljčko pod mldčlh jsi mne poUišil a wytkUUl
jsi mi cil wzncsscný do wččUofti sahajicř! Kdož jscm jú,
c takotUoUUlilost Ualc;l jscm přcd TeboU? u Jčx bidUě
woťcUinewim ani co ťici, bych Tloou Ucwyzpytatclnch

lúskU šwclebil a Tobč slUssUčdiky wyjcwil. N mimo šo
š jakoU pčči otcowskoU Ty Ume wždycky šdpatrUješ!
Ehwútúm:li do zahyUUti, wolúš Umc a tčthšš Ume Ua:

ět; omdlčwúmrli,xsiliš mUe; kloilimeli, tčssiš mnc; klce
Jšm:li, pšdždlďihlldcšUmc. NUo Ty Umč mnohých milosti
prokazllješ, aby ch ssťastUědosúhl cilc fwčho. Po
wssccky dUi žiwota sUděho chci Tobě, Uestihlú dobroto!
wťclč dikh wždúmati a wždyckywolati: „Chwaltc Hospoa

šlilm, Ucťdodobrý jrst, a melikǧčjeft milosrdcllstwi Jcho !“UleU.
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B časr.
„W eckhwěci jistý swůj čaď maji a swým whměťeným během

jdoU w er!y weci pod nebem.“ Elkles. 3. 1.

„ ohlobh se zdúti, že čaš a wěčxnostjsoll dwč wčci
od sebc rozdilUč; awssak čaš jest toliko kapka
wody z Uloře wččllosti wyňatú. My lidě žijemc

x Ustawičxnětoliko w přitonmčm čase; awssak w miu
UUlčm U w budoUcilU čxasepotUluji se mysslenky

Uasse. JedUa minnta pťipojUje fc k drUhč, a thto fpojenč
minUty dělaji poUeUúhlU dnh, mčsice rc rokU a wěkh.

Jistčlml mladikn, ktcrý žwpklý bhl, mařiti čaš da:
remnou praci, řekl jeden bohabojný muš: „Jdi a posaď
se wedlc prndkč ťeky U diwej se pilnč Ua wlno jcji: Uyni
bUdou přcd očximatwýnla, ale w okamženi quoU zao
UcsseUh daleko od tebe, tak Že jich wice UeUžřiš a oUp
Ucnawrúti se k tobč Uikdy lnice. Tak i čaš twůj pomiji
rhchle, jakoby kčidla měl, a Uenawrúti sc k tobě Uikdh
wice.“ u Tcdy čxaš rpchle běži a Uty fpčchúme š Uim
k tčm wěccm, ktcrč přijlti Ulaji.

U Boha UeUi rozmčr č:asu, U Nčho UeUi an miUUe
lofti, an blldoUcUosti. QU widi wsscckywčci přod seboU

a proširú je skrz Uaskrz, i widi, w čakčm spochi a w jaakčm poměrU nlezi scbou fc po cc ou wěčnost Uachúzeei.
Qdkryty jsoU Púnu Bohu ťisiciletě wčky, i takč wssc y
m minnty, z Uichžto ty wěkowě scstúwaji. Znúmo jest
Bohn, ktcrak kňždý člowčk tčch UliUUt Ua čaš žiwota
jemn wyměřcnýchbnl thaklcidal. Wsseckojostžaznameu
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nčmo a wssecko jest dobťe Uchowčmo !U kUihúch žiwota.
Z paměti Boži erhpadňe an teU ncjmeUssi skutečlida
ský, an to UerepatrUčjssi slowo, ani jediUč pomhssleni
a hUUti, ktere w srdci lidskčm mnohdhkrúte jako blesk
powstaUe a taťtčž rhchle šase zmiži. „

Protože UhUějesičaš fpoǧcnost mú š wččllosti, mú
do sebe ceUy UesmxirUč. Jestlize tčch okam:eni časU wc:
edejssiho, od Boha Uúm darowcmčho, došťe wynnklúe

čune, čiUime Užitek pro wččnost; ecstli Zle, bčťemc ssčodU
pro wěčnost. MUohč milosti dajl se opčt wydobýti, ale
traceUý a zmaťený čaš Uedú se Uažpět powolati. no
isať Karel M měl pťi dwoťe swém úředUika, čterého

pro jcho wčrnost a oddanst welice milowal. TeUto
wěrUý stha padl do těžkčUemoci, a lčkaťowé Uedciwali
Uadčje, žcby mohl z Ui whloúzllomi. Pročcž Uslhssew o
tom cisať, ssel Umirajicibo úřchika jcsstč jednoU Uau
wsstiwit. thž teUto púUa směho U ložc swěho bhl
Uzťel, sebral wssc sily fwč a šwolal: „PaUe můj! wite,
š jakou lčlskoUa š jakoU wčonsti jfem wúm sloužil.
Učřiňte mi, prosim, w tomto důležitěm okamllcUi jen
jediUoUmilost!“ Nohm:t jsa cisať, prawi: „M Uw, flUu
zcbniče wčrllý; loždhč jsem tobě wclice žawúzún, a Uelšc
mi Uěčehoodepťiti tobě.“ u „NUžc tedy,“ di umirajici,
„co newidět bUdU stúti pťed Krúlem wssech krúlů a mU:
sřm klústi počet JemU. Prosim wčcš snažně, abhstc mi

Žcžlopatťil Učkoliť dnů čan, bych se mohl jesstě slUžběoži oddati, a Ua oUo strassliwč okamžeUi Uúležitě přio
prawiti.“ PodčsseUý cisať žwolal: „Nch to UeUiw moci
mč !“ Načeš slnha prawil: „Jú possetilú čloměk! wssecky
dny žiwotň swého, wsscckuUčxkloxmostsrdce swého Uwssecky
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sily tčla swěbo občtowal jsem cisaři swěmU, ktcrý UeUi
š to, žiwobyti Ulě mli o jedUUtoliko hodiml prodlollžiti;
awssak oUomU Púml, který Ulohl a takč chtčl po celoU
wč!čllost UlUc oblažiti, sotwa Uč!kolikhodiU Žiwota swčho
jsem byl wčnowal!“ uu J pťikryl rUkama obliěej swůj
a celý rozžalosttcčnú roUil slze litosti, litosti, kterú owssem
pozdč přichúzela. W katkU, nrilý kťesimle! w hodinč
smrti Uchdeš Uičehotak wclice želcti a oplaleúwati, jako
toho Ztracellého časU, w Uěnlšto jsi mohl PciUU BohU
slolš.iti. Hleď tedy odc dllesska čaš žiwota swšho dobřc
whxmklčxdati.Prach, dokUd jest den. leož skUtkytcmo
Uofti, jako wc dne poctiwč choď a přičinliwým bUď bez
UstúUi w čase we;dejssiho seti; nebok my lidé jsme docela

na seti šiwota wezdejssiho ponúžúUt Budeližšše hojnč;aseto, Ude takč hochi Žesl Ua oUom swčtč. xxo spoťc
šde seje, spoťe bUde Ziti, a kdo zde Ua swčtč feti dobrých
sťUtků dokoncc zaUedbal, teU šanedbal Užitek fwůj Ua
wěkn a kliditi bUde zloťečeni a wčxčnč ,;ahyUUti. „Nea
mylte se, Bůh Uebýwú posmiwčm. Nebo cokoliw rozu
siwal člowěk, to budc i žiti. .Kdož rozsiwú w těle swčm,
štěla i žiti bUde porUsseUi; ledož pak rozfiwú lo dUchU,
Z dUcha žiti bUde žiwot wěčUý. Dobťe pak čiUice UeUstú:
loeij; Uebo čafem swým žiti bUdeme UeUstčxwajicee“j)

ZalostUčx jest to wěc, kdož mnoši lidč čaš, teuto dar
lo cicný, dar erceuitelný Umťi, když ho possetilým způx
so em trúwi, aUeb ho k fwč šcihžlbě, ťswénlll Ucsstčsti
častowUUaklúdaji.Prorok Jerenliúď pošnamelml Uesmysle
Uoft lidi šaš UUxhajicich takto: „LUsUik lU powětři šUčl

ll) Galat. 6, 7.
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čaš fwůj, hrdlička a wlassiowička i čúp ssetťi času pťie
chodu, lid pak můj nepoznúwú času milosti.“ x

Mnozi lidč maji dosti časn ku ťratochwillm a radou
wcinkúm swčta, k odpočiwúxli a howčni sobě, dosti času
k ssperkowúni fe, k marnčmu mluweni a k rozličUčmU
hrani. Nic jim Uefmi býti w cestě,pakli si Ufmhslili, w blúo
zUowských weselostech se prohúnčti; aniž jim to jest odo
poruč, wzitčUa iebe welikč starofti a podnikati prúccobu
tižně, totiž kdhž jim jde o to, abh ftatků čafných whziskali,
aueb aby fwčtu a Učlružiwostcm fwým mhhowčli. Než
Bohu, žel! abh Ua Uesmrtclnou dussi fwon pamatowali,

aby po pokladech Uebeských, Uei:omillejicich toužiki, abhBohu prawčmu Púnu fwčUlU,s onži i a Jeho milosti po:
Užili, na tom jim UeUi Uic zč:leženo, k tomu jim Uezbýwú
Uižúdxlčhočafu! Qni jewi Ua fobč hrozUou wlažnoft a při
whkomiwčmi powinnosti kťcsťaUskýchčitaji často i nlia

Unty, protože šim siUžba Boži dlouhú a protinč: ťi:chúši a ted rú i by ji co ncjdřiwe možno odbhli. lle
tito UesskatUici budou pčchrošnč trčxchi w tcmnostech
pekelUých toU pťipominkou, že čaš fwcho šiwota zlc whu
Uaklúdali; a wždhchati bUdou po pidi čxasu, w Uěmžto
by prolUiUčUifwých mohli Uaprawiti, Uež Uadarmo!

Moudři a UcibožUi křesiaUě Umčji si času, jakčho
jim Bůh šdc popťiwú, lUclicewúžiti, a proto jsou wždy
bedliwi o to, aby ani jednč hodmh Uczmaťili. Swatú
Frantisska wdowa, UťcUUicesw. Frantisska Salcskčho,
pečowala co chwice o to, abp .údUčho okamieni času
Ueštrčxwiladarcmnč. J měla jlsty poťúdek wc ťwčm ša:

l) Jerem. 8.
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mčftmini, kterýš Uetoliko we swčm mdomstwi, Ulc i zažiwobnti UmUžca swčho znchowúwala. JeřdUou túeal se
ji jistý pťčtel jelli, proč by tak welice pilUú bhlňe? emuž
ona odpowčděša: „Jú bych si to j;a krúdež poklúdala,
kdybych loliko jedinč okamželti čňsUdarenmč štrúwila.“
u Swatý Bcrlmrd čaftěji tcišúwňl se scim febe: Bero
Uarde, proč Uarodil lsi se Uň tento fwěte? Ta otúžka při:
pominala mU cil ččowěka a to připomillúlli žpůsobčlo,
že Užiwal wždycky čan tak, aby tonm cili Zadost Učinil.
Kristuš Bčm prmoi, l) žc z každčbo flowa marnčho, kteu

:réž mlluniti bUdoUlide, wydaǧi počct w ch fondný;ňle i Z čan. sej,šjbUli promrhň i, mllseji fc šodpowidňtj.
poUčwadž wskecšell čaš a wsseckh sily swě Umei slnžbě
Boži občtowati! Jeu tehdciž stúwú so čaš a wsso ikčUassc
w Učm podnčkúlli Ušltečným a pro wččllost profpěssným,
když lď Uěm wssecko ke cti ň chwcile Boži koUúme, a sc
w Uěm dle wůle Boťi řidime.

Kdo tchdh š zšytečnou roxprúwkon, š possetilými
a titěrnými wčcmi fe žabýwú, ťdo při modlitbč n při
jiných pobošlloftech tčkňwými Ulyssleukm!rife objrú, mrhčl
čaš a hťichU se doponssti. Romněž maři čaš tcu, kdo
Uččcbo UiUěhokoUčx. Uež co jeho ftmo a jeho powimrosti
mU Uklcidaji. Uloženč Ucim powčlmosti jfon jako rUčičťy

Ua šodineich. QUUk UkňzUji Ucim, jnkú jest prčnoě Uyniwů e Boži, a co Bůh w každé hodixeča w kašdě minutě
od Uúš Aidci. Kdo se podle toho žprcumlje a wůli son
š wůli oži srowmiwú, dobře čaš wynaklúdú. Kdo ale
podle toho se Ueřidi, uadarmo prňcllje, a bljťby prčlcc

l) Mat. 12, 36.
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jcho sama w sobčšdúla sc býti chwalitchú. uu „Wěztež
tedy, bratři, ktcrak byste opatxrnč chodili, ne jako Ue:
moUdři, ale jako Uloudři, wkapUjice čxaš, nebo dUowč
Zli jfou. Protoǧ Uebýwejtc neopatrni, alc rožUmějici,
kterúby byla wulc Boži.“ !)

Wynaklúdejnw čaš weždejssiho žiwota opatrUě a
qudťc, tač abychom fpaseai fwcho jisti byli; Ueboťžiwot
Uúš kratičký jest a kdo se žde o swč spafeni nepostaral a
pro blccho dussc swš Uepracowal, teU nebude moci Uau
prmoiti toho tam Ua wččnosti.

K cifaťi Karlowi M pťissel jedenkrúte jistý důstojr
nik a žúdal o propUsstěUi še siUžbh. Eifať se diwil té
ueočekciwmlé žadosti jeho, Ueb wčdčl, že důstojUik eest
U plUkUw lúsce a loc wúžnosti. J túšal se ho, proč Ǧce
wystoUpiti a odcjitie? Načež wecc důstojnik: „Nejjasnčjssi
ane a cisaťi! múmk dUssiUesmrtcbloll, kteroU bych rád
ochrúUil a zachowal, i chci se wsscch časných praci šproo

. stiti, abych ostatui čaš žiwota swšho toliko w pcčowúni
o spaseni dussc mohl strciwiti.“ u Wezmenl si š toho
UaUčeni. Wyllaklúdcjme čaš žiwota swšho též wěrnč
k spaeri dusse swé, wždo pmnatUjice, že Uúm čaš rhchlc
Utikú, a že se Uúm bršy koUec přibliži. r

Jelikož čxašrlchlým bčhcm Utiťú, tedh těšme fe, že
i msselikú Uassc trapcni ldržypominoU a co eridět šmia
„;cjido miUUlosti. To přijemnč požiwúnirozkossi, jaťož i to
Ucmilě sebezapirúxli, wssecko w fwětč jdc rychle kU koUcio
než weliký roždil stúmú w tom, že ša ňciské zdc trúchl
očxckúwúUúš wčxčnúodplata, ale šn rozťoš hřissUoU, byk
uuu

x) Cjes:š, U..
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jen dosti mčxlopožiwanou, Uúslchee pokuta a trest přisný.
Mi zkonssťcichdloUho trwajicicš býwú ostcn Uasseho
trúpeni zahla eU jak časem, tak i přiwšknutim. N bykby
Uěkterčx zkoU Fa po celičký žiwot Ueiš Ua Uciš dolčhala,
bykb cclý Uúš žiwot byl jako nepřctržellý ťetěš mUohých
Uesn zi, Uepřijemnosti a soUžeUi, pťece nikdy Uebýwú
krúlowstwi Uelšdeskědraze tim wydobyto, draše lim zae
sloUženo. N pať powažme, žc čim hojnějssi jest zaseti č.de
na tom o fwětě, tim takč plltčjssi bUdoU snopy radosti
wěčnč. almista Pňnč di: „Ti, kteťi jako se flzami roz:
siwaji, š plesánim jako žiti budou. JdoUcc ssli a plakali,
mecice semona fwú. PřiedoUce pak přijdoU š plesúUiUl
choUce snopy swě.“ e) l swatý Frmltissek Serasinskw
UčenUikůswhch takto Uapomimilchl: „Bratři! welikč jsou
ty wěci, ktcré jfmc připowčdčli,r ale mUohem wětssi jsoU
Uúm aslibeuo. Krútkú zde rozkoš, ale th trúpeUi wččUě;
krútke zde sonžeUi, alc tmn lUěčUěoslaweni!“

Modlitbcx.

Bože wssemohoxxci a wssewědouci! od Jchož po:
kUUUtik Bdú doba žiwota nasseho zčxwisi, račiž, prosim
Tebe, ta ťiditi Učxš, abychom po wssecky dUU žčwota
swčho, srdce i Ulyfl kTobě šdwižeUč nmjice, bedliwč Uma:
žowali, že ten čuš, který Uúm zde k dosaženi blaženosti
wččnč popřún jest, drrchou cenu do febe mčl. Wsstip,
o Bože! do Uassi meěti, žc Uúm zde čaš rhchle Utikú, ze
okamzitě fe do Ulinulosti trati a že fpmwedliwý fond

l) Žalm 195„ Z.
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Twůj Uúm sc co eridět pťibliži, abychom wczdcjssiho
časU dobťe poUžiwati hleděli a jchoU Ua soUdUTwčm
obstúti a wččnčblaženoftčúčafth sc stúti mohli. chU.

uuud

šš sm r t i.
„Uloženo jest lidem Umťčti„iednou, potom

bUde soUd.“ K Zidům 9, 27.

Meši malbmni, hťbitowitalskčho!UčstaPish ozďo3si. ijicimi, jest jedUa od w,bornčho mistra Qru

ganga pochúšejici, Ua nlžto jsoU wyobrašmywčci jač wamé, taktčž hrůžUplUé. Na ťewo
ž pťedU widimc krúonU žahradn. TU pod zelcc

ným loubim sedi rytiťi a 0bcchatýři skwosixlč ozdobclli,
tclktei7 krúfUě , bohatě whssperkoloaně pmličťy. Zlatč
pokúiy ftoji před Uimi a opodúl jfoU špčwúci a hudebe
Uici. J jest tm jejich twúťich widčti, že jsoU w chlepssim
rozmarU. Ncš Ua prawo objewllje se Učxmdoccla Uěco
jiUého. Na dUě temného údoli šťčti jcst rcxlewcotewťenč,
w Uichžspočiwaji těla kuižat, rytiťů, prelútů a wšnesseo
ných pani. Jini púni a jinš dčxmhsedici xm konich o.;doe
beUých, objewllji fe U wchodU tohoto údoli. Nčkoliw
jejich končx sc spilmji a fc brčmi, Uic platslo, museji,

Wollce od dUchů lU powětťi se !Ušltússejicich UUceUi, dolůo údoli toho fe Ubirati. uu Popatťmc opčt Ua UmlbU
Ua lewé strcmě. TU Uad oUoUkrúonU zahradou szússi
se aUdčl smrti pomoci Urohútných černých perUti, jakoby
sobč obiral Uěkterč z těch roškossniků a z těch krúsotinek,

10ů
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abh jc dneš jesstč z tč wesclč společnosti whtrhl a dolů

do onoho tnmwčšo údoli achl.Jakš prmo y w so č tyto dwč malbh odsahUji,

snadno sc dú UhodUoUň. Uprostřed radosti a smicšu obejcwch se začaste Uemilý host, UUdčlsmrti, U zaUú si lidi,
anžby se toho Uadúli, pryč do wččnosti. Nlc mnozi

zpošdilci toho nedbaji, ipočanji sobě, aUkobyzdc wěč:Učmč i zůstati. J wzdalUji fc wsscho„ co y je pro krútkost
dl,lů šastrassiti mohlo a co jim smrt UU pamčť Uwúdi.
„Q fmrti, jak hořkújest pamútfa twú člowčkU, kterýž
mú po,koj w ǧboži swem.“ ll)

Q křestmw! pomni že pťijde ti ta doba,x, m Uifto
poslchi a to žalostnš wzdechywydúwati bndeš. W šoa
dinč fmrti, křcsiaUc! twú dnssc od spoecncc fwčho, od
tčla se odloUči, U tcnto podimnč fpoťú aný núftroj tU
čiUnosti swč se Zastmoi a bšh krwe jcho UUjedUoU fe zae

raši. Pak .zůftane to tčlo twč: stUdeUč a tčžkě, obličcj,b che a Usta zsinaji; oči zhasnoU a w sloup fe obrúti.
elú twúřnost tčlU sc žmčUi. m Núpotom se mrtwola

onchje, Ustroji a UUmúrh položi. Za 24 hodiU UkašUdi
sc již zmimky shnilotiny; chnesitelný zňpach počan 3c
whwinowati U sskwrnh barw ťernč Ueb žclenč lcckdcš
wywstúwaji. u Umrlý přicšúzi jiŽ i tčm Ucebližssim
pťútelům jako nčco odpornčho Upřxsscrného. qšrotož se

dělaji připraxUU, Ubřpco ncjdřiwc odnesscn bhl do hrobU,abh fc lidě UeUakUzi i a Uclmemocnčlid ZU Učkolil.eUcděl
mrttnola tak othUč lUUpadú, žr bh Uikdo ncchtčl Ua Ui
an pohlšdUoUti, tim UléUčU Ui řrochUpobýti. Núpotom

e) Ckles. 41.
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Za deset Ueb dwaUňct let tčlo w zemi zletli a Ueszde

Učho lcš kostliwec aUeb hrstka popcley. „W potU twúťi
jisti bUdeš chlčb, dokawúdž sc ncnawrčxtiš ďo zešně, š kterěž

w at jsi; Uebo prach Žsia w prach sc anrcitiš.“ z) Tenkee?t konec wesskerč sčxwy a Uňdheonsti swětskč! Takč
ciUi smrt koUec wssi rozdilnosti mezi stawy lidskými.
W smrti jsme si wssickni rowni, tUkUeUipředUofti. Wzne3
sseni a sprosti, bohati a chUdi, slični a Ueslični, UčeUi a
UeUčeUi,wssickUi jsoU w anxti sobě roin a mňwola
krúlowa wtpadú tak strslssliwč jako 7ebrúkomct.u Mčj
si, přiteli! Žosti poťladů a bohaď7t!ďi l xdostizboži sstěstim
Ucb dědictwim Uabotčho, pťecc Umsiš koUečUč wssecko
opUstiti a toliko skntřU twč, bnďžc dobrč Uebo žlě, tdoprop
wodi dUssi twoji Ua foUd Pčmč do wččUosti. Proto wolú
krúl Dawid: „Deǧ mi Znčxti,Hospodille, brzký koUccmůj
jaký jest počet dml mých,p abych wědčl, čcho se mi Uedo:
stčxwa. Nj Ua mirU Uloyil jsi dny mč a podstata mčx
žakoUicpředchoU. ij ak poUhúmaonst každýčlowčč
iwý. Jistč tak pomiji člowek jako w obražc, an i Uaa
armo korntoUti sc. Poklady sklčddňa eri, komU jc

Ž?romčlš i. N Uin jakč jest očekúwcini mč, šdaliž UcniMP)
Jestik nmožstwi osob siowútných a wýtečný , jakož

dsoU: wojwůdcowé, dwoťeUiUowé, Umdrci, Umě ci, bci:
enici a jinč:ho drlchn wýtcčnici, jejichž jmčUa swět obdia
wnje, a jimžto pamčxtUikUstawi, ano jimžto tčměř bož:
fkoU poctn mzdúti fe snaši; awssak nmozi ž Uich wěčnoll
hanoU UaplUěUijson Ua onom swčtč. N mUedle jakě pak

l) l. Mojž. Z„ 19. x) Žalm 38. š.
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Ulchčcni jim to w mUkúch pckclných pťiUússi, žc zde na
swčtč jcjich jmčno se roztťúsú a chwúli? Dle slow knihy
Moudrosti j) mlUwi zawržcnci w pckle takto: „Uftúli
jsme Ua ccstč Ueprawosti a zatraceni a chodili jsme po
cestúch UesUadných; cesty pak Púltě Uetnali jsme. Což
Uúm prospěla pýcha, ancb bohatstwi š loUboU co Uúm
fpomohlo? Pominuly ty wssecky ločci jako stin cx jako
posel, který prndce bčži, a jako lodi, ktcrcižpťechúzi sz:
toU wodou, jcjižto silepčjc, kdhž pťejde, Uclšc naleztč an
stczl.ehdna jejiho meši wlUmUi.“

Křcsčanc! čcd smrti se Uijak ncU rúnime. Qwssem
an může dloUšú léta prodléwati, mUže ale takě dncš
Ueb žitra Uúš pťcpadnonti. Také ito chifto jcst, jakoU
smrti a w jakých okolnostech „šcmťeme.Zdali dlouhawm:
a trapliwon Ucmoc dťiwe pčctrpěti mUsime, aneb se
w krútkosti ze swčta odebčťeme, erime. uu Možno:li
bude k snlrti sc ťúdUč pťiprawiti, aUcb:li Umťemc bcz
pťiprawh, Učchlc,snad w cišinč, Ua ccstě, Ua moťi, w boji,
blcskem,erimc. BUdc:li Uúm dúno tč milosti, abychom

šťijali krútce pťed fmrti nejfwčtssěrjssiSwútost, Ucwime.e oncčně a to jcst ta chdůlčšpiřčeni wěc, šdaliž Umťenťe
w stawU milosti, beš těžkého ťichU, alleb w stawU hťiša
Uosti, to taté ncwimc. Pro tU pťičinU UapomiUú Uúš
Spasitcl Uúš takto: „BUďtc hotowi, nebo w ktcroU hoe
diUUse Ucnadějctc, Syn člowčka pťijde.“ 2) Swatý NU:
toUiU, poustewllik, drnUč ťikúwal sčUUk sobě: „Tak bUď
Nntouine žiw, jakobyš dneš Umřiti nlěl.“ To radil pťi
sUUxtiswč takč bratřim swým pťistojicim ťka: „Bratťi!

l) 5, 7. e) Lukč:š 12, 10.
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žiwi bUďte každčho dUe tak, jakobyste wěděli jistotně, že
to již poslcdxlich žiwota wasscho jeft.“ u

Nle U nmohých lidi anUje ta zasleperst, že si
s,mrt swon U weliké wzdúlersti pieedstmUUži.J sestaralč
osobh dělaji sobč poťúdc Uadčji, žc jcsste UcUmroU, žc
dloUho tadh pobUdoU. Nedcjmc sc umy takto mckmiti,
anbrž pťedfthUjme si smrt Ua bližkU.u Krúl Balthao
sar, krúloan Jesabcla, wůdcc Holoferncš a jiUi ne:

Uadúli sc, Že je fmrt tak bršy zachwúti. Protož nikdoUcmlUw: „ ťa připrawU k smrti múm jesstč dofti čan;“
alčbrž š celoU Upřinmosti započUi sc pťiprawowati a
;úhy již o sskastUý odchod do wěčUosti fe postarej.

Bohabojni kťcsčané UeUstúle si stawěli fmrt Ua oči
a ji fobč často připomilmli. Qni dwa wclikomocni cisao
ťowč: MašmiliúU l. a Karel 7. mčli wždyckhwe fwých
komnatúch, kdc pťebýwali, Umrlči trUhlU swč, ab smrti
pmnětliwi zůstali. u JistěmU mladikU, který ša ťedl U
welikč hťichp a Uechtčlw hťessrni Ustúti, dal žpowčdnik Ul
radU, abn, až sc k fpani bUde chtiti poloiiti, U hlawh swč
postawil fwici rožžaton, kahoUm Ubh al obraš Ukř“oe
waUěho Púxm Ježisse, .ak obyčej jest k rakwi zemťelpch
stawěti, a pak aby rUce šwč pťcš kťižUa prsa položiw, en
čtwrt hodilch Ueisledeici rošjimúnl Učinil: Pťijde ji?tě,
pťijde ta hodilm, w kteroUž, kdhž dUsse tnšú fc odebčťc
do domU lUěčUosti,tU tak Ulrtwý ležeti bUdeš.uMladik
pťijal ochotně to pokúUi, majc za to, žc fnadnčjssiho ob3
držeti Uemohl. J činil wedle radh zpowědnikowy. dež
ale w posteli ležel, Ulaje U hlawy swlci rozžatoll, a U er
hoU kťiž PúUč a pťipoxllillaje sobč, že takowý bUde poe
siedni koUecžiwota jebo, takowoll eron byl pronikUUt,
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rc čanč rúUo kzpwčdnikomi pospichal, š welikým plúe

ccm že smých hřichů se wyznal a šiwotU kajicimU a ctUost:UčmU se oddal, m Učmž č setrwa . o
Kéžbychom i my k smrti se pťipramili a toliko pUl

rokU Ua tU pťiprawU odhodlali! uu Jistč žebychom wcliu
kěho prospěchUdUchoinho dosúhli; žiwot ctUoftUý a ka:
jici šalibil by se Uúm tak, žebychom pak Uikdy wice od
Učho Uenstoupilj.

Modlitba.
Bože můj! Thš žmčťil dUh mč a zmim Ti jest wýa

chod můj ž tohoto swčta, ale mUě jest Uepowědomy;
Uebo(erim, w který ch,a w ktcroUhodiml mne po:
wolúš odtnd do wččnosti. Q PaUe mňj! bUďmi milostiw
Uin iw hodiUčsmrti nléd PamatUji Ua to, že jeU pťi3
chozi jsem pťed Tebou a poUtUik, jako wssickni otcowč
Uassi. ,Krútci jsou dUowč moji a počet nlěsiců U Tebc
jestd Q dej mi žnúti, HospodiUe, konec žiwota Ulčho a

šočet dnň mých, jaký jcst, aby wčděl, čebo mi se Uc:ostúwň. Neuachwacuj nme w UčwU prchliwofti swčs
ale dcj mi čařn k prawšmll pokcini. Wyswoboď Ume a
Uúš wssccky,ú Pmle, od Uúhlc a UeUadúlé smrtj a pťijmi
Uúš Ua milost Uin i w hodiUě fmrti skrzc Ježisse Krista
PúUa Uasseho. chn.
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B snndn sonlšromnťm.

„SUadUč jest pťed Bohem, odplatiti jedUomU každčmU
podle skUskůjebo.“ Ekles. 11, 28.

„Uložer jest lidcm umťiti a potšm bude soUd.ee
Zidům 9, 27l

ůh by nebyl PúUem sprawedliwým, UcbylbhBo:
hem, kdhby dal stexxUýpodil jak těm, kteři Ho Zde

Urúžeji, tak i těm, stteři MU wěmč sloUži. Pročež
wssickni lidš doťdřii li hned po smrti swč mnfejl
přijiti Ua foUd Božl. u Kdožby že Uestrachowal

toho okamžeUi, až se doftawi pťcdxlejwyšssiho SoUdce!
W prawdě jcst to důlcžitč a ftrassliwš okamžcUi; Ueboč

Uynčjssi čaš k kziskúUispaseni uúm wymčťeny pťi smrtisc skonči a pa UastaUc wěčUoft, a š toU pťichciši buď
odplata Ucbotrcst. u Z podobenstwi o Lažarowi a bo3

šatci wyswitú, že soUdsonromUý držún bhl Uad chUdýmcxžarem a Uad bohúčem hUed po smrti. Lazar bUl
Ucssenod andělů do lůna Abrahamowa, bobúč ale po:
hťben jest w pckle.

Pťcd časy bhl jeden Uúrod, jeUž nstanowil soUdUý
úťad Uad zemťclými. thž bUl učkdožemťel, bylo tčlo
jcho pťiUesscUopťed dům tébož úťadU, ťdež i rodičowě
Ueb přibnžni zcmťclčho se fhrolxrúždili. TU U pťitomnosti

lidU skoUmčmo bylo, šaký žiwot šemťelý wedl a kǧlšdýmohl k Zastúmúni Ur obžalowěmi ho Umftollpiti. ssc
bylo wossetťowčmo a fkoUmčUm, uačcž bucd soUdcowč
wodali rozsndek, buď žc přiťmšni moboU Zcmťclému po:
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čestný UčiUiti pohťeb, aUcb že UlUsi tčlo zemřclěho Ua

kúmell potUpU wystawello a takto šrawč ztočťi za pokrmdúUo býti. Takowýto soUd působi strach UepočtestUčžijie
cim. Nwssak powažme, při tomto soUdUjedlxalo se poUzc
o treft, jenž Uad mrtwoloU wykonún býtč měl; Uež při
soudU sonromUčm jedUú se o wčc šnamenitou, jedUú se
o wýrok Púuě, krerý Ua wčky ostane UerlčUitelUým.
Na solldč soukromUěm bude dUssehťissnikolžoaodsoUzeUa
ktrúpeUi wččUčmU, aniž se bUde mooi k wUšssimU soUdci
odwolati. uu Kdyš krúli Baltazarowi ortcl smrti na
stěllě UapfúU byl, twúť krúlowa šměnila se a myssleUi
jeho fkorlrlucowalo se a koleUa poho tťesonce se, UU:g
spolek fe srúžela. NUže jakoU asi šrůzou dUsse Uesslechetu
Uika bude se cbwěti, až Uslyssi ortel wččltčho zařracenif?

Nj pcmthj Ua to, kťcsčane,Še hUcd po fmrti Ušťišpouejprw Púlm Boha swšho, sioUdce swčho, který,

byl:li od tebc UražeU, šúdati bnde od tebe dostiUčiněUidle swě sprawedlnosti. BčebUdečžajistě dbútč Ua žúduého
Bůh, ani se oslýchati welikosti Uěři;Uebo „malčhoi weli:
kého QU Uč:inil a jedltostejně pečxUje o nassecky. Nle sile
Učjssim silnějssi Uastúwú trúpeUi.“ l) „SoUditi bUdUtebe
podle cest tloých, a postawim proti tobč wsseckh ohaw:
Uosti twš. N erdpufti oko nlč tobč a UesliřUjefe.“ 2)
Sondce swčxtskýdú se UěkdUprosbami a útrpnosti po:
hnollti, ano bpwú čnsto i wýmlUonsti obžalowančho,
Ueb zústUpce jcho k UlirUšmU ryžsnde UakloUěU; Uež
Ua fondě sollkromněm stúti bUdeš kťesimle súm jedilch

l) MoUdrosti 6, 8. e) Ešech. 7, 3.
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a byw obžalowčm od swých mnohých prowinčni, UebUďeý
Uloci k fwčmU osprawedlněni Uič:eho pťcdnésti, což by
zmirnilo ortes Božským Sondcem whťčený; UebUdeš
moci Uic Učinčti, cožby wssemohoUciho Mma pohnUlo

k slitowúni, protožeščiťwapila Uoc, w Uižto se Ucdú Uipwice Uaprawomati. okud jsi žiw Ua fločšě, jcsstč Ulůžeš
mčlosrdcnstwi Púně pro scbc lskati, můžešdncskončených
zústh Kristowých účastným Festúti, Unlžeš se w pobožo
Uostixcwičiti a kajici skUtkU Ua dostiUčiUěUikonati, ano

můžeš taketo wirch a poklltp fwš šmcUssiti a blaho dusse
fwč ždc o atťiti; ale kdyz bhla osledni hodinka tobč
odbila, te dúž ostane pťi tobě wjecko Ua wěky w trcl“ol
tnčm stawU, w jakowém sc to ťi skoUúni twém Ualčzalo.
thednč tčto wěciprawi fw. ernard: „Pťijdc th ch,
Ua ktcrěm čistú srdcc wice budoU platiti Ucdli schytralú
slowa, dobré fwčdomi wicc Ueeli plnč měs?ce; protože
onen SoUdce nedú sc slowy okšmnati, ani se Ucdú dary
porUssiti.“ Konečně TeU, ktcrý tcbe souditi bnde, jcst
Souďce wssewědoUci; Qllč wssecko widi, Qnť srdce i
lcdwi člowěka zpytuje, a Uic se Ucdú pťcd Nim tajiti, Uic
Ukrýti. Núslcdowllč wsseckotam Pťijde na jewo a wssccko

tam bude soUžcUood prwniho oš?amžmi, w Uěmžto jsme
schopni bhli hťessiti, až do pofledni hodilm žiwota Uaa

sfcho. Wsscckp skntky, rUsseckaslowa a myfslcni, UUo tU
nejtajnějssi žamysiy a Učlklolmosti srdci lidských položcsm
bUdoU na rocihUsprawcdlnosti apťčťkmxta jim bUdc bUď
šúsluha a odplata, Ueb wina a tre,st. N protož „kdo
mlmoi Ueprawé wěci, Uemůže se ta“rti, aniž ho ponline
foUd trestaeici. Nebo UUmysslcni bezšožltika túšciUo bUdc,
a hlaš ťcčl jeho pťijde pťcd Boha k tresteiUi Ucprawosti
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jcho; Ucbo Ucho Boži slyssi wssecko.“ j) au N fw. Rehoť
napodobnč dl: „Bůh patťi Ua ccsiynasse a počitú kroky
Uassc, takže ani ta chmcnssi myssleni, ani ta chUepatre
Učjssi slowa, kterú o Uč:š ša múlo wčxžena b la, pťi
soUdUJeho bez wyssetťoroúrli erstauoU.“ W ecko tU
wyjdc Ua swčtlo, byč se to bylo špamčti lidskě dúwno
již wytratčlo. Zanedbčmi dobrých skUtků, pak skutkomč
sami w sobč dobťi, jcž jsmc alc z čistčho úmyslU Uekoo
nali a jcž jfmc soběctwnn, Ucb swčwoli žohyždili, tyť
zwcliči wmy Uasse.

Prawidlo, dle Uěhož sc dUde soUditi, jesi žěxkonpřie
rozeUý, do srdci lidských wrytý, pak zúkon od Boha skrze
proroky a posléze fkršc Syna Bošiho Učxmšjcwený.

Alc Umozi Umji ša to, že m jistých pkijpadUostcch
budou osprawedlnčni smou newědomostč w swatčm Uúe
božeUstwi. u Mošnú:li to wčč U kťeskallů, kteťi hned
žmlúdi kU poznúUč powimlosti kťesťallfkých wedeUi býe
wajie? Kažbon Uedčli a kašdý fwútek podčxwú se jim po:
krm dUssc, totiž siowo Boži, a dUUprawujisc jim pťiklady
swatých, eakú tedy wýmlUwa můše je chrúniti? Psúno
jeft: „S Užebnik, který poštml wůli Pčxna swčho a Uc:
pťiprawomal sc a nečinil podlc wůle jcho, bit blldc
mnohými ranami.“ j) Břisnčjssi tedo bUde soUd držún
Uad kťcsiany Uež Uad pohany; Ueboť Uúrodowš pop
banssti maji tU wýmluwll, že jim prostťcdky swatých
swútosti a pohnútky k ctnosti a sprmUedonsti byly Uc:
žUčUUya Uepťistuplm. Na to Uarúžeji slowa sw. Pawla: e)
„Kterak bUdoUwzýwati Toho, :Ukreršhožerčťili? Nneb

x) Mond. 1,8. e) LUrčxš12. U. 3) K Řiman. xo, xa.
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kterak Uwčťi Tomn, o Němž Ueslysseli, a kterak Uslyssi bez
kazatelc e?“

Rozmil, kťcsiane! mždh ostaň wěrným S asiteli
fwémU! Ws ccko počincj a wykoUúwej z lúsky PúUU

Ježissi a to š dobrým úmyslcm, abyš odchčxšcjez tohoto
sweta Ualezl Ua UčmSoUdce milofrdUčho. Ncw hleďawej
fobě žúdech wýmlnw, když twč jedUčmi š ožim šúo

konem sc Uesrownúwčx, a kdhž twé fwčdomi ǧoešleho tebekúrú! Nemhsli, 9e!byš sncxdměl dostatečUých ůwodů, jcž
b tebe pťed Bošem ofprawedlUily a omlUwily. Na soUdU

ožim obeewenh bUdoU mnohč wčci w 9ššmčm swětlc,než w ja owém jc UUUi pozorujeme. „ sselikú ccsta
člowčka zdú sc pťlmú jemU, alc l!terýr soudi srdcc, Ho:
sspodinxjcst.“l) u Pročež zpthž swč omi swč dobřc a
skoUmej často skUtřy fwe dle Uccni wiry. Učeni wiry
sswatč jest jako zrcadlo, w Učmžto sc shližimc a sebe zUúti
Učime tak, abychom samomileUstwim aUcb zlými swěta
šúsadami Uebhli sklcxmčmi.

MUoHý konejssi fwědomi swč tim, že ťikú: W tě
době, kdyz jsem prúwě to Uebo oUo kanl, Ucměl
jsem ani pomyssleni Ua hťcsseUi, Ueměl .fem úmh lU

k zǧému. b Yle to jest jeU mč:meni cbe. Ne akk j ý sebe sc túže , č„daliž w čaš Uastúwajiciho ol
kJseUi swědomi swč sstřehl, zdaliž U špowědUika šeu
dal rady, poUčeni U dle toho daliž se čidil, zdali sš
Uchýlil k modlitbč a wůbec Z aliž wssech prostťede
wčrUě čoyUaklúdUl, jakých opatrnost křefťnUskú “iwati
weli. Tccktoeli činiti opomijel, Uochať se Uedomý li, že

x) Břtslowi 21. 2.
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jest ch winy. Ncbo ťdo cbce Uččcho dociliti, teU mUsi
taťč prostťedků k dofaželli tčhož cile wěrUě Užiwati,
a ťdo erdstraňUje Uaskytlé fe pťekážky, ostčxwúodpomčd:
Uým takč w přičimich a w počútcich jedUúUi swčbo. Tedh
hlamUi prawidlo jeft: Počútkům odpirej , přiležitosti

k žlémU odstraňtlj a wsscmožUčsc jim wšhhbej.Bhl jistý mUž Ze ftaré sslechtickčro in w krúlow:
stwi polsleem, který dle rozUmU i dle srdce fwého krú:
sUými wlastUostmi jsa obdařen, stňl U welikě wúžUosti
w Uúrodč. TeUto UUlš teprmš pťed Uččolika roko žemťelý
podúwú Uúm Ze fwčho žiwota Udúlost loelmi pmnčti:
hodUoU. J wypisuje ji takto: j) „BUl jsem Ua wyfokých
sskolúch Učmeckychwycbowún a Uslbyl jsem tam žnúmosti
žúsad Uowčho mudrctwi, ňle wždyckyjsem fc držel pcwně
wiry fwč, kteroU jscm od swč matky šdědil; Ucž žiwot
!Uůj Ucobčtowal jsem Púml Ježissi, ani Jeho cirťwi, an
fmatčmU UúbožeUstwi. Srdce mč šahoťelo toliko lúskoU
k wlasti Uloji. Jfa sslechtickčho stawU Ualezl jfem hojUé
pťiležitosti, podUikati pro swoji wlast wčci weliťe„ a i
š wlastUiho jměUi čiUiti pro Ui občti pťenmohč. Již jsem
byl wěkem dofpčlý, aUč jedUoho ťan Udal se mi er pa:
mětihodný. J šdúlo fe mi, že jfexxt bol žaUesseUdo jakési
krajilch mywýssellé, pčelerúslxe a docela UežUúmč, kdež
jsem množstwi ofob ncbesieých spatťil, a tU wssecky š Uejr

wětssi rychlosti psúti jscm wiřdč!lrJ bližim se k šedUomUž tčchto mi Ucpowědomých pisařů a ptúm sr. )o, coby
už;řdetak horliwč zapisowal? QU pať š welikoU přiwčtie
wosti dal mi za odpowěď: „Mh jsme aUdělš Boži a šaa

x) Mďhler. Přčrladd str. xxUšxr
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pischule zdc dobrč skUtky wsscch lidi Ua fwětč nijicich do
kuih žiwota; raždý člodočkmú zde fwůj zwlú tni list„“
Tato odpowěď Umepťckwapila a pohmlla, abych zwčdčl,
ktcrak to asi whhližl š mými žústhami pro wěčnost?
Tedy sseptmoř tomU anděli prawim: „MohUliž pak
spatřitj, co Ua mčm listč Uapscino stojie?“u „Proč Uce?“
byla jcho odpowčď. N hncd otewřcl jcdml kUihU,hledal
můj list, až i Ualezl a podal mi k pťcčteUi. Jakš podio
weUi, ba Ulckmlti pojalo mUc, kd ž celý list prúzdný
spatťim, až Ua mcilo ťúdků! J wo úm, tetcrak to možnú

wčc? Eož posUd žúdm)ch nemúm zúslU? pro žiwot wěčný?Wždyk jfem welmi Umoho dobršho anl, zwl(xsstčpro
swoji wlast Uwelikč oběti jscm ji jpťiUússele?u„Q pťiteli
můj,“ wcce aUděl , „ždc w těchto listech, jcnš kUihU
Přwotů lidských twoťi, Uic jiUčho sc Uežapisch, leč to, co
ťidč pro Boha a z lčnfkyk BohU konaji.“ Na to jsem
procitmlle awssať tento fen dUssi moji jaťo Uějaký mcč
pronikl. čPšocitil jscm, že tcnto seU důležiton rmUdU
w sobč Zmoirú, totiž: „Eo prospěje čloUdčkU, y celý
swčt ziskal, jcstliže Ua dUssi swé sskodU trpi e?“Tato šemč
Ucni prq,woll wlqsti Uassi. Myť stle k wětssimowěccm
šrozcni. Ziwot Uciš mUsi byti poswčceUúčiUlion lúskoU
kťcskanskoUa pak tcprtoě UakdýwčlccUy pro wččnost. ú
Tento seU, Ucžjsem ža hlaš milosti Boši powašowal,
stal sc počúlřkcm mšho polepsscni a od té dobh owsscm

Uepťestal jscm moU we dejssi wlast milowati a pro jeji
blaho pracowati; aw ak jú měl pťi tom wždyckywčcnč
blaho lidské Ua šťetcli.
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Modlitba.

Božsčý Spasiteli! Th bUřšeškaždčho člowěka hned
po jeho fmrti sonditi a pťiřkneš jemu, čcho si zasloUžil.
Tento Twůj sond budc Uestpamlý a přčsup„ jelikož wssecko
odkrhto jesi pťed TeboU. Q Pane, proslm Tebe, wsstip
do mč pamčti teuto pťifný sond Twůj, kterěmU jďU
wstčic, a spomúhej mi, abych Uikdh an weťejně, an
skrytě Uehťessil, alc abych ctně a Uúbožnč zde Ua swčtč
obcowal a w tom do koncr sštrwalj Pane, smilnj se Uadc
xUUoUa dcj mi tak žin býti, abych po snlrti Ua soUdU
Twšm obstcil a pčxijat bhl do stmlu Uebesčých. NmeU.

.nuu

B soUdU postrdUim.

„Braw,im wúlq, šedz každčhoslowa,prázdnčho, které mluwiti
bUdoUlide, whdajl pocet w den sondno.“ Mat. 12, 38.

řefťmlskciwira Ujissťnje Uúš, že Uastane jedexlkrúte
deU wclikl), Ua kterčmžto blldoll wssjckUi lidé po:

exspolU souzeni. TeUto ch Uazýwú se posledni, pro:

Ř.FFtožc swět widitelUý a wesskerš w Učm wčci konec
wezmon. Tento deU přcdejdoU šUcUUeniwelikúx a

dčsnú. Hwčždy š Uebe bUdoU padati, UlocUosti Uebeskč
bUdoU se pohhbowati. Jasný ohUiUU) kťiž Ua Uebi se
Ukúže a Ua to hUed Shn Boži š Uebe přijde š moci a
welcbnosti welikon. J possle pťed scbon andělh swč, abh
sbromciždili Uúrody od čthť lchlů swčtsl. Hrobn se ote:
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wroU a emě i moťe wydaji mrtwoly w lůUě swěm
Ukrytč. kdpž již wssickUilidč zmrtwých byli wsstali a
sc shromúždilt, tU Uastane soUd PúUč, Ua kterčmž Uwelr
řerěUo bude wsiecko, cožkoliw lidč od počútkU swčta až
do tč posledni chwile smýssleli, mlUwili a čiUili. Wssco
wědoUci Soudcc oddčli zústupy od sebe, jako děli pastýť
owcc od kozlů a řekne k tčm Ua prawici: „Poeďtc, poo
žchUan thc mčho, a wlúdUětckrúlowstwim, tcrč jest
wúm přixpracho od počútku swčta.“ u K těm pak Ua
lcwici ťej:enc:„Qdejdčtexode Ume, wy žatraceUci, do ohUč
wěčUčho,chž jestpřipmch ďúblUa společUikůmjcho.“ l)

HrůžoU a šcmbou UchwúceUibUdoUzawržeUci wolatik horúm: „Pa Učte Ua Uúš a pahrbkowč zashpte Uúš!“
Litostnč a žonale patťiti budou Ua wywolenč Boži
a mlčuwiti bUdoU meši seboU: „Tito json, z Uichž jsmr
Uěkdy posmčch miwali, a ježto jsme Uxeli za pťislowl poe
tUpUš. My blúzUi soUdili jsmc žiwot dcjicbža blúznow:
stwi a skoUúUij jejich za Ucpoctiwč. j oUkjsoU poctěUi
mezi syny Božimi a meži swatými jest oš jejich. Jistč
pobloUdili jsme od ccsty prawdy, a slUUce rozUmUosti

erěesslo Uúm. Což Uúm profpěla pýcha, aUeb bohatstwiš ch oUboU co Uúm spomohlo e?“8)
Nwssak wywoleUi radowati se bUdoUa plesati Uad

krúsou těl swých oslcxchých; oUi jako slUUce swititi
bUdoU w krúlowstwi the Uebeskčho a stúti bUdoU u
welikč cti a slúwě. Na to sc Ukonči běh časU, drotožc ho
wččnost do sebe zawťe. Nebnde wice čitúUo šodin, an
dUů, cmi měsiců, ani roků.

l) Mat. 25. e) KUiha MoUd. 5, 3.
1 1
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Bogariď, krňl Bulqarský, Uzťcw obraz posledUi
soUd pťcdstmmxjiri, tak bhj poděssen, že bcž prodleui žúdal

leěděti, co obraǧ teu znmneuú, a když nm wsse bšlo poewčdiuo, co Kristllď o poslcduiux soudn byl uči, žúdal
pokťtěU býti. Ustmssilo:li toboto.k,rúlc poUhš whobrazrni

posleduiho soUdU,ikterak teprw poděfi scšťissnici, až sondten lU skntku Uastanee?u Zděsili:li se. ratťi Josefohďi,
když Joscf jim ohlčxsil,řkcx:„Jčx jsem Josef, bratr wúš,“
i jakon teprw úškosti chloiti sc bUdoU hťissuici, až Uzťi
Krista Púnn, kterého Zaprodali zn biduý peniz trlchč!
roškossc, a až Uslossi lUýrok tohoto Soxldce: „Qdejděte,
zlořcčcnci, odc.Ume!“ u

Swatý Jarolim odeb!xal se na poUssť, by tmn o
pťisnosti sondn Božiho ftňle rošjimati Uwhl, a tak sc ZU:
bral w rozžimúmi, že so mn Zdňlo, jakobU uskmdičenčtronbU

andělskon slyssel. „Kdykoliw se Ua tcu deu rožpomie
Uúm, uu tak často řikňwal, uu wssrcek sc po celcm tčlc

tťesu. Buď žo jim ucb spim, aue.b Uěco jixlého dělúm,
Ustnwičnčluuim, še tu bro;uou troubU slossnn: „Wstaňtc,
nlrtwi, pojďte ksondu!“ uu Duem a noci rozlčhú se
žwnk tč pťrbro„;né trondy w ussicb mých, a dnssc xlltsc
žeiduěbo pokojc unjiti uoluůže, anžujic pťifuoft onobjo
Soudcxe, od Něbož jedneoufoušena bndc.“ u Jistý nčx:
božuý ulnicd, jméurm Eliňš, prnwjl: „Tťech dob se wclice
obňwňm: Prwni jost, kdož dnsso. nni z těla lUychúZeti
bndc, druhú, kdUžpierd Boha, swého soudre, kroči, a tťcti
doba jost, ťďlpš ro,šsndrk nude muou wyiškunt bndc.“
N swntú Hilslrinš řxi: „Blazr tonm, ledočjny slUčxtim Způ:
sobenl kolml, že pťxjuich na foud Boži wzpoluinnl.“ u

Jistý Umž měl tťi pťcitcle, dwa z Uich Ulilowal Uad
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mirU, urck třetimu fe lhosterč chowal. J bhl jchou ť
soUdU pťcdwolún, kdež byl ncwinnč sicc, alc tčzce obžau
lowúň. J řefl k těm tťem pťútelům: „Kdo pakz wúš
půjde še mUon ksondu a ZastanemUce?“u Prwni fc
wymloUwal, že pro Umohú fwú zaměstnčmi nemůžc
š nim jitiz Drlchý ho do rowodil až k dweťim soUdniho
domU a odtnd fc domů šncd wrčxtil. Tťcti pak, na kteo
ršho Uejmšllč spolčhal, wcssel š Uim až do foUdUicr,
a fwčdčll o eriUUosti jeho tak, že ho fondce propustil
a jesstčobdarowal. u Taktčž člowčkmú Ua tomto fwětč
tři přútelc: peUize fpojeUš š roškossi, pak pťibllšnč lidi
a Ulilosrdnč skUtky. N jak pak tito tťj pťútelé k člowčkU
fc maji w hodinč smrti, když Umsi k folldn Božixml jiti?
Penize š roškossiswěta uncjmilcjssi to pťitel, opusti ho
hncd. Pťibn,;lli ho doprowú„;eji jen k dweřim hrobowým
a zafe sc anracuji domůe alc milosrdnč sintky, na
kterč zapominal, a o ktcrč Uad Ulčxlodbúwal, ty toliko
doprowú,šcji dnssi jcho až k trůml Soudcc Uebeského a
pťimlonwaji fe ža něho. Nno wimc, še Bfch odplati
jeduomn lenždémn podlé sleutků jeho. Prořež kochmc
Uftmoičně dobrč sertťey, pčxstnjmc leťesťcmslckédctnosti a nea
oddúwejlne se.mmnoUč a swodnúm rozkossim, kteršbh na
foudn Božilu co Uepťútclčproti Uúm lUywstnlU!u

Proč ale bndc držún foud poslcdlli? Wždljť každú
čxlowěkhned po smrti pťi sondn foukromém soUZenbýwú.

Ccsto prošišetrlnostť Božsleé Ua fwčtě žson Z lUčtssibo dilU
zakrth. Rixcni Boši Udoswětě podobn se.stnweni, jchož
některě. toliko čňstkU ch oUdc widěti UložUo, a jeboš ceo
lost a fonměonst Urlze Uúm pťchlédnouti. Nle Ua oUolU
loclikčm dUU losseckosc objewi. Zúrlolm sr odhali a celč

11n
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to Uúramnč stachi Ukúžcsc núm w úplnč krúfe, jaonsti
a welebnosti swé. Tchdaž dobrým lidcm, jež býwali šdc
tUchi a Utiskowúni, dostanc se odmčny; ale jcjich tU iči
a Utiskowatelé doodoUpotllpy a hanby wcčchč. Tch úž
š moci Boži pťešlčdneme wesskerě dčje swčta, pťehlěd:
Uemc jcdnim okamžcnim Udalosti a skUtkywssechnčchnúc

rodů i jednotliwých ofob a pošnúme, jakč kdo měl po:hnútky, jakš kdo šúmyfly i ja é kdo důwody při swěm
jedUúUi, což nyni wsscckojest Ukryto. Tenkrútc teprw see
znúme, proč byl tcnto člowčk pťiuat Ua milost a proč
oUeUzawržeU od Boha; Ueboťwe ikě tajemstwi ohlchě
swobodnč wůlc lidskč a ohlcdnč milosti Boži na Ui pů3
sobici bUde docela odhaleno a wssem po o itclUč Učie
Učno. J pochojpimc, kterak mUohč wěci y U pro Uúš
trestcm a Ucsstčstim, ač že my lidč krútkozraci powače;oa
wali jfmc je ša hrozUě sstěsti; taktšž Uaopak, de co jfme
mčli žde ša trest, to že bylo pro Uúš welikoUmi osti. Ten:
krúte bUde Uúm žnúmo, kterak fkntk ofob jednotliwých
š dčjinami celěho pokoleni lidfkého Uly w spojeni, pak
jaké misto každý ž Uúš we slpětě Zanimal a dcxťecšpo:
wolčmižde wykúšanč měl. uu CiUowě, ktcrš sez úli býti p
slawni a wznesscni, rožpaďUoU fe w Uicotu a odobnč
co šon pifcčnč ša múlo wúženi budml; mossa čiUowč
domnčle mali, ježto požadowali wclikč sebezapirčmi, tou
liko Bobn saménm šnúmi byli jako: tajUš boje a skrytč
modlitby, wzdhchúm, slži pro šloúni a lkúni sprawedlie
wých lidi wywstanoll a objewi se Uúm weťchč. Pťi wssech
Udúlostcch bU.denle mUsit dofwědččti , ie Bůh jednal
wždycky dlc ščxkona sprawedonsti. J o soUzeni kmU:
kúm wěčným mnsi totěž doswčxdčowati.. Sami bUdoU
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wolati: „Sprawedliwý Hospodixt we msscchcestcichsmých
a swatý we wssech skUtcich swých.“ j)

Modlitba.

Pcmc Ježissi Krifte, JeUž Ua koUci swčta přtedeš
soUdit žiwých i mrtwých„ lolej do srdce měho spasite UoU
bú eň Pťed poslchim soUdem Twým, abych wždp jeU
do rč kautky kanl. TcUkrcš,te,čdPcmc, oswitiš skryte wčci
tchosti a meťeoUčUkúžeš, jak moUdrš a sprawedliwč
bylo ťizeUi Twe Ua této zemi. TeUkrúte se patrUč pťco
swědčime, že Uebylo zapomemlto U Tebe an to Uejmenssi
a UejskrytčjssiprowiUšUi Uasse. Prosim, ú PaUc! smilUj
se Uade mUoU, abych Uepatřčl do počtu tšch, kteťi zac
wržeUi budou, alc pqwolej mUe k sobč a pťipočti nme

šltěm, kterýmžto dúš wejiti do krúlowstwi Uebeskčho.mrU. d

l) Žalm. u::, U.
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B wěčnnsti.

„Bůjde člowťk do domU wččnosti swč.e
Kazatel 12, 5.

čchchtěje Joba a jcho pťútele Upozorniti Ua to,
že eryzpytatclnú jest mocUosta moxldrostBoži,
túzal fc ho: „Kde jsi byl, khyž jsclU šaťlúdal

cmi, powčz žni, jestliěe chiš tak Ušybornollůwtipnost? Kdo nloži Utirh jeji, wišeli? Na

čcm podstawkowš jeǧi UpewUčUi jsou, Ueb kdo šaložil
Uhclni kúmcUčejiF“ ) Hle, Uly Uczllúme doťona e anwezdejssi obhdi Uasse, Uch Uetoimc, co jest júdro Uassi
země, Uch Uerúmc Zúkolch, dle kterých fe powětonst
ťidiš my Uenmilne jmenowati an wsseckhdrnh žiwoo
čichU a byljU Ua Uassi žemi, kterať bh Uúm mošlo Ua:
padnouti, abychom wččUš obydli Boži problědli, wěčUost
proskoumali a o Ui úplnč žUúmostiUabyli? Mnohý se
ale pťece bUdc túšatč: co jeft wččlloste? BlcchoslaweUý
SUfo, chtčre Uúm UckoUcčUoUwččnost w obraze předo
stawiti, Ušil Uúsledeiciho podobcnftwi: Kdyby ta Ue:

smirnú ř:rostora ccleho swčta samoU jeU skalon UapluUělm bh a a kdyby ža každě stolcti ch jchon Učjakč
ptúče přiletčlo az tš skúly asi jeU piscčck z wclikosti ma3

kowého šrUka Zobčckcmpokaždč setťelo; šmk kdyby se oby:watclům pekla ošnúmilo: Budcte ta dlouho snússeti
Ulukn, až cclú ta skúla od toho ptúka setřena bUde w
ú jakon UclUysloonU radosti bylibh UaplUěUi, Ueboč

xl) Job. Zď, a.
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bh sc tčssili Uadčji, že pťece jedenkrútc z pekelUých mnť
budon wyswobozeui. u Nj kdož wyžpytuje dčlkU toho
času, w Uěmž bh ta skúla fetťeUa býti mohlař N ťdybh
wssickUi lidč, co jich jest Ua swětě, Umoho let počitčmim soe
obirali, zdallbl mohli lohpočitati, mUoho:li asi rokn
wččnost obszašcsc? Nikdh a Uikdy, Uebok wěčnost
jeft u čeťšbez oUce.

Slyš, tedy kťesianc! Stalo bh fe, žeby měl člowčk
Ua wůli, Učiuiti takowouto smlomUU, aby mohl po Uěu
kolik milionů roků požiwati wsselikýchrozkossi a tělesných
radosti dlc swč chuti na swětě, a žc bh wssim mohl oplýo
wati, čeho by frdce jcho si xťúlo; ale za to by musil
Uúpotom wěčUčmUzatraceni ?!cpodwoliti: Uužc Uebhlby
Ucichnuý blcižeua ossetilec, kdyby w takowouto fmlouwu
loessel? LLždyťbh hůta uěkolik těch milionů roků pťece
jedUou wyprssela a pťibližila bh se jemu ta posledUi doba,
po letcrě by mu Uastala lUččnostUesskastnú a traplileočlnu
wěčUost, kterú Uemň žcidnčho konce. Uwažujme tUto wěc
naopaťe. Někdo bh si blašenost Ucbesiou mohl žakoupiti
jedinč tim úwaškem, žeby nmsil po Uěkolikastolcti snúu
sseti lossclič kťiže a trúpcni, i zdažby UejedUal welmi

Uwudře, kdyby setakowčmnto Filonzku podwolil? WždykbUsc přece jedeukrcite dočkal tš oby, š kteron bU jomU Uau
stxaln radost Uebeskú, Ueslýchmni, mdost wččchi, jakúž
Uikdy, mlo Ujkdw newezme kouce.

Jistý bobcič, jeUž Ua budonci žiwot a ua wččUost
Uikdherzpomilml, Ucmohl jeduč Uoci za letniho časn
horleem spúti. J ťekl súm k sobč: Jale to, žc lU měkkých
peťinúch lrše ani dost múlo bolesti Uccitě, se trúpim a že
mi leženi pťichúši skoro ursnositelué? Ktcrak to snch, až
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š oUým bohúčcm, o UěmžUúm sw. Elomlgelillm wypra:

ere, že pohčch byl w peklc, Ua wččUostisc sclde a poedo Uý loš Utrpime? Toto Upamatowčmi doja o ho tak
silně, že odťckUUw se swčta, na poUssčse odcbral, aby se

k wěčnostipťiprawowal. u PamotUéme tcdy Ua wěčUost,UcUikan od Uúš tak pťiliš wzdú clm, jakby se Uúm

zdúlo! Toliko thkú šeď dčli Uúš od Ui atato zcď jcst mǧ:Učjssičaš. Tato zeď oťi se každým okamženim a každú
proxsslú miUUta jcst jako drawý ptúk, který z onč ždi opčt
malčý koUsekwhžobmll. NikoUlUUcUipowčdomo, mnoho:
li tc zdi wyboťeno jest, a nikdo eri, ždaliž Ucmú tuzc
blizko k tč hodinč, w ktcrč oflchi šrUko wymčřcnčho
mU časUpadne do wččnč prošlubnč, a w ktcréž wywedeU
bUde odtud do krajů wččnosti. My wssickUipofpolu šdc
Ua zemi žijici octncmc sc asi za padcsút lct Ua onom fwčtč,
kdšrpak co UejjasUějipoznúme wsscckoto, čch zdc toliko
wcrlmc.

Mčjmež tcdh UpťimUoU toUžeonst po pokladech
Ucbefkých a obrachme žraky swč k obydli wččUěUm
ch Uapomcmlti sw. Pawla mú Uasscobcowčmiw nee
bcsich býti, odťUd i Spastlelc očckúwúmc Pňna Uasscho
Jcžissc Krista. z) Nlc bťimč těla Uasscho brúni Uúm
a slabost dncha Uasscho UepťipoUssti, aby Uassc ždc obcou
wčmi bylo doccla Uebeskč; awssak snažme se alcspoň
o to, abycbom fc Uebcskými mysslšnkqmi zabýwali a jich
čassto w frdcich swých wszšowali. Clowčk se musi Uč:
jať?oUwčci zabýwati, 1?tercijcl úplnč zajimú. Ncnieli to
Uěktcrú wčc Ucbeskú, čili dlnǧowrti, tcdy býwú to wčc

l) Filipe 3, 20.
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časUú aUcb tčlchú. Z toho ohlch UapomiUú aposstol
Pčmč takto: „Duchem choďtea žúdofti tčla erykonúte;
Ucbo tčlo žčxdúproti dUchU, dUch pať proti tčlU, tyto žae
jistč wčci wcspolek sc protiwi.“ j) Chccmeeli tedh žúdoo
sti tčla pťcmoci, mUsime miti rúdosti dUcha, mUsimc toUc
žiti po tom, co swrchU jef: Uo mUsime bcz Unaweni
Usilowati o to, abhchom we wsselikš ctUosti profpiwali a
w lčxsceKristowě rostli. Takowšto Uasse Usilowčmi a toUe
žcni bUde co zúklad k Uassi blaženě wščnosti.

Jistý UameUitý maliť ž dúwných časů bhl jedenu
krúte od jc Uoho maliťe ansstich, ktcrýžto mU před:
loril Uúsledeici otčxku: „Jak to, že ch weliký jsa Umělec
taš múlo obrazů zhotowuješ, jú pak w krútkčmčafe mnoho
jich wyhotowim, ačťoliw w Umčlosti dalcčo ža teboU sto:
jim?(e u „To tobš w fwětlim,“ prawil oUeU, „ty
kresliš pro časnoft, jú pa pro wěčnost.“ My wssickUitaké
powiUUi jsme, pracowati Ua obraze; Ueb jakožto křesianč
múmc obraž Ježissc Krista w sobčoonwowati a JemU,
Jenž jest šrcadlo a pťiťlad wssechfprawedliwých, podoba
Uými se stúti. Každodennč můžemc fe o to starati. Mo3
dlitba Uúbožnč whkoUčxwaUú, almUžUa z lúskh kBohU
Udělenú, zaqpťmi sebe š úmyslem kajicim, to wssc jsoU
jako tahy, ksšeršUa tom obraze dčlúme. Nikdh ale Uezae
pominejme, “e toto Uúpodobnčni a krcfleni pro wěčnost
diti se mčx. edy dejme si Ua tom zúležcti, abychom šc
wssi snahoU, š whtrwalosti až do posledniho okamžeUi
konali skUtky dobrč a Uúsledowali Krifta w lúsce a pou
slUssUosiňk BohU thi iw lúsce k bližnimU a abychom

!) Galat. 5, 16.
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.čistč jsoUce ode wsseho porUsseUi tohoto swěta, w dobrč
Uaději mohli očekčlwati pťechod swůj do loěčnosti.

Modlitba.

chdobrotčwčjssi Bože! Tyš mnc stwoťil Ue toliko
pro Uyušjssi wčk ale též pro wččuost, a jú se welmč nlúlo
thasUašil, Ubych fobč pro wččnost skutků dobrých nax
fhromúždťl. Wim, že zde jest čnš feti, tam Ule čaš žni.
Pročež prosim che, roznčť we mně swatoU horliwost,
abych sc zde Utodlil, fúl, postil a scbc zcxpiral, abhch křiwdy
trpčliwč fnússel, bližllim swým dobťe činil a nepťútelůxll

odponsstčl, a abych proti wssem polensselcim statnč bošouwnl i lmd nimi zwitčžil. Po smrti pak oteloťi mně ba:

šoslawellou wěčnost, a dej mi spoŽeUiš Jcžisscm Kristem,ciuem a prostřcdnikem mýnl. 5lmcn!

bpaurw

:1 miloski Boži.

b„Neskollčený jest pyklad„lidem, jehožto kteťi Ušťwali, účastni
Ucrneni xson pťátelstwr Bozlho.“ Mondr. 7. 14.

Wesze člowěku, Uby súm o sobč spafeni dosscl U blaešeuosti Uebeskč, pro nižto stwoťen jcst, dosúhl.
Pročcž dobrotiwý Bůh UdělujeUlUktomu pomocč
swč mlcb luilostč swě, a jen tcnkrúte dolde čelowěk
spaseui, když té milosti dobťc použiwú. N ilost Boši

jest poswčcujiria působiri. u
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Poswčchici Ulilost ťúdně se dofahnje hodným pťia

eimúnim swatých fwútosti U zůstúwú w dussi člowčka tak
lolcho, doklld fe smrtelnčho hťichU nedopUstil. Nemůa

žcme od dobroty Boži obdržeti lepssiho daru nad tUto

ǧšoswěchici milost, kterú Uúš čini pťútelh, synh a dědiciožčmi.Qnať jestjnko roncho eryslolmlé krúsy, dobýwúť
Uúm U Boba a U wsscch xlcbessčaxlůUejwětssiho žalibeni.

sQUqljeft swazek lčlsky,ťterúž Stwoťitelc š bidnými tworypojUje.
Působici milost zčxle.i w probnleni mysli a wůle

lidskč, aby sc člowěk k Bo gU swěnm o rútil a prostťedků
k spafeni poUžil. QUU jest jakési naďchmlti od DUcha swae
těho pochúzejici, jeUž čxasemproti wssemu Uadčmi Ua člo:

wěka přichúžl. Tak působila Ulilost BoŽi Ua Zachea, UaMatousse, Ua Mciťi Magdalěnskoll. x akč kdhš fwatý
Nmbrož ronikawú slowa mlmoil k cisaťi Theošosiowi,
kterýž by we swém hUělUUroškcizal, abh mUoho woeska
Ua hrdle trcftúno bylo, pohmlt bol tcuto milosti Bozi a
čiUil pokúni. Z žiwota sw. NUgUstiua též jest núm účio
Uek tčto milosti žmim. Neb kd ž i on z pouhč zwědmooc
sti ansstěwowal kcizúnisw. 9 Ulbrože, Uelmdúle citjl fe
pohmlta čisti pifma swatú a w čteUi eichUúhlc citil pU:
zeni wyznati slU. Nmbroii, že chce byti kťesťmlem Do
oborU milosti tčto núleža wsselikú wnitťni lomcknuti a
rozniceUi k spasitclmjm mysslenkňm i kdobrým pťedsec
wzetim. eSkrše Ui býwci rozum Uúš w swatých prawdú
ofloiccu, loůle nasse lmbýwú silh, qby dle pozlmlý
prmod jcdnati a lčxčúllimžúdosti těleszch odpirati mohla.

. Knždň i ta Uejmenssi miloft půfobici mú do scbe
whšssi cenh, než nmji wcsskcrč drahč wěci, Ua Uebi a Ua
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cmi stwořeUč. Zajistč súm Dnch swatý to, chž č Uúm
?črze tyto milosti mlčuwi, Uúš poučuje, Uapominú, tčssi,
sili a na ccstč spaseni nassim wůdcem a spomocnikem
býti rúči. Tyto půfobici milosti wydčxwajiUžitkypro ši
wot wěčUý; Ueboť jsoU jako kliče, jimižto hřissnik můze
sobč brčmy Uebeskčopčt otewřiti; awssař sprawedliwčmu
Uapomúhaji č tomu, aby swatoU lúskeua milost poswč:
cujici w sobč žachowal, i abh ji rozhojnil. Pakliže š tč:
mito milostmi UpťimUěa horliwč spolupůsobime, Uabýei
wúmc skrzc nč jačo skrze wlastUi swč šúsllchh Uadčji we:

likš odplaty w UcbcsišWssecky milosti oži jfou wesmčš mezi sebou poč
dinč s ojeny, a takowúto spojerft dúwú každč i tč
chmeU imilosti ceml eryprawitconU. „Wsseckhwčci

U miře a počtU a U wúze spoťúdal šsi;“ prawi knihaMoudrosti ll) uu Kdo Učjakč milosti, o Uižto mnoho zčxa

wisi, UcpoUžil, br)wčxUlu drušú, tťeti a snad i jesstč jinúmilost Udělena; ale kolik ji lcst ťaždčmU člowčkU odu
mčťeno a Ustanocho, to šůstawú tajcmstwime Ueb Ue3
lze Uúm wyskoUmati, w jakčm pomčru stoji milofrdeUstwi
a fprawedlnost Boži, jak a kdc ta prwni wlastUost se
Ukončuje, a lťde po Ui ta druhčx UastUpUje ohledUč toho
neb onoho č:lowčka.w Neboť di pismo: „Milosrdmstwi
i hnčw š Nim jest. U Nčho mocUč wyprosselli, a wylčo
wajici hnčw podxlčmilosrdellstwi Jeho, tak i trestčmi Jcho;
a ťažděho člowěťa podlč skutků jcho soudi.“ď SaUl
krúl nmohých rowiněni se dopllstiw, Uebyl hUed zawržen,
ale koncčnč, yž w bitwč proti Nmalcchitským rozkazu

!) U, 21. e) Erles. 16„ 12.
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Božibo neuposlechl, opustil ho Hospodixt a ho zawrhl. l)
Niniwitč Ueb li hned Zawrženi, an měli jesstčlhůtu 49
dUů. thby li w tom časc milosti Boži ncpoUžili, byli
bh zawrženi ýwali. Některč: milost bywú jistě toU poa

sledUi a jestližc se člowěk ani těto UeUchršil a š Ui Ueapůsobil, zawťc se mU brčma smilowčmi ožiho a wice
pak nlU Ucpťichúžeji žúdně žwlússtni působici milosti.
Tehdy se stawú, žc son wlastni wiUoUanždy jest zaa
wr eU. e

z Pťiteli milý! Uepohrdej žúdnou milosti Boži; alču
brž UposiechUi, kdhž ona tebe buď k Uěčemu dobrěmU
wabi, aneb k UějakémUsebe šapťeni poUonč:. Pťičiň se
fúm coUejwice a pollžiwcj milosti wěrUčk spachi swčmU!
Swatý NUgUstiUprawi: „Bůh twůj stwoťil tebe bcz

přispěUi tweho, ale bez spolUúčiUkowan twčho šasenatcbe UeUčini.“ N opět: „Bůh chcc, abh wssicknili ěbǧli
spaseni, ne wssak tim Způsobem, abh jc fwobodnč wnle
bawil.“ uu Napominúm tedy tcbe š aposstolem sw.

?Bawlem, aby jsi milost Uadarmo Uepťijimal, abhš ji bez
poUžiti Ulimo sebe nepoUsstčl, nýbrž abyš wolčmi a wúe
bem de!jiUúsledowa a w skUtek Uwč:děl toeak čemU tebc
whbižx.que slhssiškúžúUi,a w Učmbýwúš UapominúU,
abhš tU Ueb oUUctnost wykouúwal, abyš tč Ueb oUčzlš
pťiležitosti, tč Ueb oné Uedowolenč žnúmosti žanechal,
ancb jiUé darenlnosti se odťikňl. TU opčt cosi pamatUje
tebe Ua črútkost žiwota twč:hp, Ua nejistotU smrti twč a
na wččnost. TU šase dostúwúš napomemlti od zpowčdniu
ka, aneb od pťitele š tcboU dobťe smýsslejiciho. Leckdh

l) l. Král. 15.
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potťúwú tčj Uesstčsti časně, kterě todě Uičemnost wsscch

šošemstých statků a rozťeossi pťed oči stawie brzo žascotirú Ua tebe prndkč pokUsseUi, a tU jakýsi h aš lUllitťUj
wolčxk tobě, abyš wčrUčproti něUlUbojonml. TmU wšdiš
dobrč pťiklady a při pohgledělli Ua ctUě ťťcsťaUy citiš w
fobč pťedhňzley, še Uejdeš ccstoU, ktcrou ti krúčeti wcli
wira kťcsťallsleú.To wsseckojsou milosti, jichžto ti dxobro:

tiwýfBůh kddosažcUifpaseui twěbo podúmú, a z Uichžto
UlUsiš jcdcnkrcite Udydati počet,ezdalliž jsi jich bnl ǧaoUzil.
Pťiteli! snad již dlouhň lěta odpirciš Ulilosti Božl, sťlad
již dlouhý čaš oddúU jsi Ularnostem swěta, a wčziš w
otroctwi hťissnýchanyklosti; ach Uhni praiwě, kdež tato
kniha tobč důležitost piřsobiri milosti Boši na srdce kladr,
Uechtčj ostati déle šsltwrzelýlll, uposlechni blnsU wdlitťxniho,
který tebe Uabiži, abyš se wlašxlěho a hťissučho žimota
od těto chwilc odťelel. Uposlecbui, pokud srdce tUdč k
prmoěmU pokúni ro skúla Ucui jcsstě Zatwr„šclé, a pokUd
čaš milosti jesstč Ucwždprsscl!w Hle Spasitcl Ua tobe
wolú: „Nch proč nlúš udččněZahynouti, dusse hťissllúe?
Jú jsem siluý ochrancc k spascni a udyslchbožouio Nechci
slUrt bcšbožllěho, alc chci, aby sc ohrútil od ccsty swč cl
žiw byl. l) Pročle Zahyllnti chw.citúš, krw.i UloU mýlfou:
peUú dnssce? Proč dúlc odkleidňZ pokúnim cxUechceš se
dúti šhojitie? Hse jň jscm Berúnrk Boši, ktcrý suiluú
hišichy swčxtn.Jú jsrln pnstýř dobrý cxhlodňnl owcc Ztrae
cellč!“ no Kťcsťauc! tof hlnš Boši! nrtok slmd poslxedu
Ui chpominúni trbc kn pokúui! Bcstljže je znwrhueš a

x) Ezech. 33.
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Uin nenposlcchncš,ach pak snad budc brúna milosrchl
stwi Púnč pro tcbc Ua wčkyzawťcna! u

Modlitba.

„Pmlc, wyzuúwúm se, žc chfcm Uic jinčho, Uež
pouhú marnost, stin smrti a jakúsi propast tnmwú a
zcmč marnú a prúzdnú, ktcra bcz požthúUi Twěho
žúdnč byljuy newhdňwčx, owoce takš jinčho UcUese, leč
zahanbeni, hřich U smrt. uu Múmeli kdh co dobrč!ho, to
Twé jcst a múm jc od Tebc. Stúleli jscm kdy, choU
jsem stúl; ale když jsem padl, fúm od fcbc jfem padl, a
wždyckh bych w blňtč ležcl, kdybyš Ty byl Uepozdwihl

xltalee,eee) Pane a Bože Ulčxj!wim, žc sc šyssným prortiwiš a žc pokorUým dúwúš milost fwon. ršle jci se hlua
boce pťcd Tebon poťoťuji a š ponižcuosti prosim: Dej
mi milost, ktcrou jsi mi tnk wclikon a kspneri potřebuoU
býti Ukúžnl. Nechnk ta milost mždycky mne pťedchčxzia
wssnde Umc doprowáši, bhch myslil, žúdal, mllmdil a
činil jen to, co Tobč sc libi a abych Tobě. žil a tobč še:
mťcl a zasloužil TobčxjedUou w Uebesich chwčxlua čcst zpiu
wati Ua wčky wěkůw. Nmen.

l) Sw. AUgUstin.
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:0 šapirňni stbr smnťhn.

„NelralUžš hťťchw nafscm smrtelnčm tšlf, tal abhchom
posloUchalizadosti jebo.“ K lean. 6. 12.

žiwotě swatých otcči čteme, že edeU fwatý Umich
mčl pod fwou ssjprúon jedUošo Ullúdence, jwču
Uem Pamsilia, črúšto fwatosti žiwota wyUčeU

(Ždbýti žúdal. J wt)UčcUškst ji tak, že UčiUčUjcstz Učho weliký fwatý. jakčho prostťede teU
swatý mUž Užiwal, aby UčeUUikafwšho kfwatosti přie
wedl? Každč! rúUo, kdhž lUstali, předstawowal mU po:

tťebU zapťeni febe a ťikúwal mU: „Dúwcj pozor Ua šúudosti a UúkloUUostiswš a fkroch jich, abyš jim Uefwo il.
To ostťihú tebe od hřichu, to UčiUi tebe ř:okoltalýlxt.“u

W prawdě potťebi eest, ťaždč šlč žúdofti šprwu hUed
odpirati a zUikUji Ue úwati; Uebo „každý bUwú okoUu
sscU od swé žúdosti jfa šachwúceU a přiloUzeU. ššotom
žúdost když počUe, porodi hťich; hřich pak když whkoUčm,
ZplozUjesmrt.“ j)u ,šN fwčt pomiji ižúdost jeho, ale kdo
ciUi wůli Boži, teU zUstúwú Ua wčky.“ e)

MllohoU jeft šťussenosti dokúšúllo, žc kdo UeUi pou
zorliw Ua fwč žúdosti a UáckloUUostia kdo jich UezkrocUec,

x zc sc od Boha a od fpafeni fwčho daleko wzdúli; Ue o
kdhž z počútkU erdpirú a š milosti Boži UcbojUjeproti
tomU, k čchU jej tělo, fmčt a ďúbel poUonú, tedy býwú
Uúpotom od jedUč Ueprawosti k drlché wlečen. Takowý

l) Jakub. 1, 14. 2) lr Jan 2, 17.
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člowšk zloU Uúklolmosti již jedcnkrúte spoUtaný powolUje b
pak wfsemU, cokoliw jeho tělU a tčlesdlým fmyslůnl lahodi,
Uačež i pťewrúcenč zúsaďy fwčta opmlUji srdcc jeho a zlš

přiklady jiUých lidi zatemni mysl eeho, Uwrhlrjice jej pou
UellúhlU w žúhUbU wěčnoll. Ta owý člowěk Ucdba dou
koncc o spaeri swč a milost Boži opnstila ho Ua wždycky.

Welmi Uebežpečny jsch žúdosti a Uúklomlofti zlč.
ZpočútkU daji fe Uúm býti UcwiUUša takš pťijcmnč, ale
.později probi trpkč Uúsledky. K lepfsimU toho wyrozu
Uměni ftůj žde jedno podobellstwi. Pohmlským mUdrcčim
zdúl se Uejllebežpečnšjssi býti hlaš jnkčsi mořskě pmmy
jmčneln Siršny, Ueb jak ťikúmr QchcchUle,kterú libezným
zpěwcm swým Ua moči plawce wcibila a je z prawč cesty
do loodUiho wiru lčcknln.Welikč Uesstčstito bylo pro ty,
letcťi se Un pozoru Ueměli a ťtrři fe dali okoUžliti zpěwem
tim a Uúfledowali jeho žwukU; Uebo octmlwsse fe we wirU,
UtoUUli žajisté.xPrčnoč tak a Ue jinúč žawúději do Uesstěfti
žúdosti a Uúklmmosti č;lčd Qny š takoon libezllosti
wúběji člowčka, že bidUik tčsse fe w roškossech, ž cesty
ctUostUě se Uchýli rc že UrcBoha, Ua dUssi son i Ua Ua:
ftciwajici wěčnost žapominčx. N pnk koUečUč, když zlč
žúdosti zcela ho žaslepily a mysl jebo pťelorčxtily, staue
sc otrokem jejich a jako ťetěšcm jsa od UichUpoUtciUtoliko
jim flouži, jim jen howi. u UwUžUjmcjen Učkterčzlé

žčxdostijižžšžsesileUě a wišmc, kam člowčkn žawúději. Taknn př. ža ost piti Uebo obžerstwi. Mlmec proti tčto
zlč Uňklommsti co chceme, hnňme ji jakošto llrjohadoxxčsssi
Ueťeft: proto pčece Uajde pijúk w ni son ro,škoš a Uišteo
rak fe nedú od Ui odwrútiti. Darmo posilci pcčxliwňjeho
UmUželka pro Učho, darmo pťichúži srcma, prose ho, by

12
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zkrčmy odessel. chú si pijúk řici, nlšbrž howi sloěžňdosti
tala dlolcho, až pak cmi eri, co čini a co Ulluwi. Když
byl wyftťiz;liwěl, zlobi se U prokliUú scinl sebe, mossak co
Uexoidět opusti son nmuželňl i smč ditky, Ubirú sc opčt
do Ulista bixichu,pnstiw znmsli Udsseckustarost o sloou roo
diUU, bmnč se a jeduci šafe dlc slUčhmlebuč Uňklomwsti.
Takč iš Uedbú aui o kostcl, an o Ulodlitbu, ncdbú dižo
spúsu Usscsmč Uesmrteluč. Onť jcst jjž otrokcnl pro latč
Uepramofti, kterč byl přčmlskl.au „

N co bUchom Ulčli řici o lokotiwostix? Clowčktčto
Uepramosti oddam) w Uoci pro flarosti témčř Uespi a we
dne se po Zisku a po čxasUémdeoši úsilně fchcini ipro Uee

patrlrou sskoduklejr a bro,šuě bouťi. Ncnmjc dosti Ua tom,
šc Um čxelúdkacclU týden pracowala, jesstčxw ucděli Uedú
ji pokoje a wssclčkě šnlxlčstnúlli ji Uklúdú. Takč Uaťikú
UstmoičxnčUn Zlé časU, hůťe Uežli žebrúcid W Ucdčli pať
počxitúpeUiZe, přehliži účty sl dlužni lipisy; pročež při
slUžbčxch Bošich býmci roštržitýxlc n dUch jebo těkú po
hoppodňistwi. Mmllona tch UedopoUsstimU, by Uedčle
a fmútley Ulilošitč stčtil a sc Uúbožllě Ulodlil. N kdhš se
mU UaskUtUe pieilcžitost, aby Učjakým podmodem, lži,
lichwon aneb lichlžmsmědectmim, aneb i kťiwou pťisahoU
hojllč penčš Zifkal, jnk fe Ua ten Zisk tťcse, ach jak často
poxtom „;isku sabú. Hlo, žlci žcidost znlocUila fe srdcc
jeho a oU jcst otrokcm jejim.

Jesstč o jchý ncřcsti Zde promlnmime, totiž o Uee
čxistotčx.Tato hanclmú wčxcwelice od Boha Uúď odwra:
che, cxjařeo prndký wichr cclč stawcni woskrš a Udeskrš
profnkujc, tak prúwě an srdce i nchsl čxloměkaweskrž
pronikú, tnk žc člowčk dncm i Uoci nu Uic jinčho er
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mhsli, o Uičem jinšm Uetolfi, Uežli po tom, jak a čdc
by hři Ul se dopousstčl. Mo litba ho Uctčssi; proto bez
Ui lchú, bež Ui wstúwú. K zpowědi Ue“de, bojc sc, abh
se Uenmsil odřici swé zamilowanč žúdospti. NU hlaš swěu
domi Uechce dbciti, .ani ho slysscti aBUúbožmš čteUi, neb
spasitelnú rošjimúUi jsoU mU lpiriliš odpornč wěci. u
„J erbrúti,“ di prorok Q;iúš, „erbrúti swýchmye
ssléuek k Bohu, protože w Učm ťebýwú dUch chlipnosti,
který jako žrmoý oheň wsscckodo rč že srdcc wykoťeňujc.“
J wykořesmjc pmmickou stydliwoft, kťeskaxlsčollopatro
Uost, fprostnost, spokojenost a búzeň Boži. J Uedbú hřissa
Uik an plúčň swúcb rddičů, ani domlmo swúch pťútel,
cmi bidy swých ditck. Hle, tak působi žlú 7údost chlipnosti.

Totčž plati o mstč, o Uepťútelstwi, šněwll a zňwisti,
o pýsse a Zcikeťnictmi, o žlodějstwi a o jiných Uesslechcte
Uostech. Proto di sw. inel: „Dnchem choďtca žúdosti
těla newykonúte (odpircjte jčm), abyste Uc hned, co byste
chtěli, to Učinili. Zjewnik jsou skutkowč tčla, jenž jsoU
smilstwo, Ucčxistota a t. d. Kdož takowč wčci čiUi, krúo

lowstwi Bodibo dčdirtwi Ucdojdou. Ktcťi pak jsoU Krie
stowi, tiť tčxo swč Ukťišowali š šúdostmi jcho.“ )

Swatú jcst to powinUost každčho křcstchm, nby
Zlúm šúdostem ž počútkn hUcd odpiral, nbn jich pťeo
múhal; Uebo od toho šúwisi dobrč zdc bojowúui a wio
těšftwi Uasse, taktéš bndonci oslmocni a korunowúni
Unssc. Weliký jest ten, který nepťaitely swč w bitwč pťca
mohl; ale dumohcm točtssi hrdina jeft tcn, který Zlš žúc
dosti swč škrotil, abh ony Uad Uim Ucpmlowalo.

ll) Galat. 5, 16. a 94. ůl:š
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Swatý JUU Zlatoústý soudi o krčxliDawidowi, že wětssi

skUtek Učillil, Uemzaw msty Ua Salrlowi, UeežlipdorúžkoUGoliússe, protože w perim pčde scbc samé)o pťemohl.
Cisař Bedťich, dobyw w Uhťich flalrxxlého witčšftwi nad
Uepťútely fwými, řekl: „Welikč dilo. jsme dokanli, Uea
Zbýwú Uič:chožwice, Uež abochom Uyni imy chUi febe
,;apťrli, Ubhchom lUssclikoU lakotU a mstiwost w UždU
pojali a tak witěšstwi prawé lúskyslawili.“ uu

Sw. Karel Boromejsiú, arcibiskllp Milúnský, mčl
palúc swůj Ua weťejném Uúměsti, kedcUa každý deU dmo
lidU se schciZel,a kde oči jeho patčenim Ua hemžici se lid
rozkossně fe bawiti mohloa N teUto weliký fwatý ani
jedUou ž okUa wssetečUč Uepohledčl, aby, co fe Ua Uúu
městi dčje, fpatťil. Zdaliž se UcUmčl pťemčchati a scbe
žapirati?

Smatý Frmltissek Salešský byl dlc wlastdliho wy:
ZnúUiswčho popndlimú a k zlosti Uúchleý, ale po dloU:
hčm a whtrwalém ;sebe ččapirúlliddostal sc Ua lorch kťe:
sianké tichosti, kterčl mU wsseckasrdce ziskala a kterú mU
jako pťistwořrna byla.

Leži trdy Ua jewě, že můžc člowčk wsscckoprowšsti
š pomoci milosti Boži, ch když mú peonU wůli, jen
kdhž jest stúlý a wčrný w šapirúUi sebe a w zkrocowčmi
fwúch žciťdosti.BdTou pťičinou lmřižnje PúU a Spcxsitel
Uúš: j) „Ehceš:li kdo pťijiti za nmoU, Zapči súm febc a
beř fwůj kťiž Ua každý dcn;“ to jest: pťrmúhej Zlč žú:
dosti swč, odpirej jim statečně, ablpš Uad hťichcm žwltč:
Zil a dosňbl cilc swého. u Powolúlti nasse jost, žde boa

ll x) Lnr. 9e
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jowati pro spaselli swč tak, abhdchomdle wiro kťeskanskč
ctnostnč a Uúbošrlě žiwi byli, dobrýnci sklltky se ozdobilč
a w milosti Bošr Ua wěčonstodchúšeli. Ř tonm cili dúwú
sw. Pawel opčt Uapomemlti toto: „derzmež katkU
temnosti a oblecmc se w oděUi fwětla (wirh sloatš). Jac
kožto we dUe poctiwě choďme, Uew hodowúUich a w opilr
ftwich, Uc w smilstwich a Ueftydatostech, Ue w fwúrU a
Zúwifti, alc oblccte fe w Pcixm Jržisse Krista, a péče o
tělo Ucmiwejtc podle žúdosti jcho.“ ll) Kdo žúdostem těla
powolnje a jde po tom, k čemUnčlš swět, žboži jchoi
roškosse eoho lúkaji, teU neUi. slnšcbničeem Kristomým,
Ur)brž jct otxrokcm swých žňdosti. Proto tcckowý člowčk
podobeU jest lodi Ua prostrmmčm Uloři plowonci, ktorú
Uemú išiditcle. Loď ta bčžith, kam ji wichrowč žern.
N ojc:kosilný wichr roššaton swici UajednoU hasi a th
ZpUsoije: podobrlč rozpúlcnú žúdost šlá hasi m člowěfU
fwčtlo roZumU, takže člowěk toU Ucwi an, co dčlú, i Uo:
Umi an posoUditi, co jcst slUssUé,co UeslrlssUě,co prmoč
a co Ueprawé, a koncčnč Upadú w omrželost, errlost
a trcčpliwoskmysli, aš Uěkdhsi i žonú. Práwč šloolal
krčxlSalomoUU, který byl fwým žcidoftem dloxcho howěl,
takto: „meržcl nme žiwot můj, wida losscckywěci zlč
býti pod slUUcem a še jcft wssccko Ularnost a trúpeUi
dllcha.:ck2) J pisse froatý Nmbroš „Qd tš dolm, co se
krúl Salomorm chlipUénlU oddat; žiwotU, zbafla sloice
nloUdrosti jcho, rozmn oUlpěl, stUd zmižol a ta jeho mysl,e
aUa se dřiwe š Bohem obirala, tcď l„otělefnčx žúdosti se
kochala.“ Kdožbh se toho Uadčxl,že iSalomoUU kchřichU

x) K Řiman. 13„ 12. !) Eklef. 2, U.
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sweden bude zlou dčldosti! Ych, widime tohoto welikon
moUďrosti proslnlě o krúle, ktcrý cbrúm wystmoěl a U
přitomnosti shromažděnčho lde Hospodinu sc okornč
koťťl, wjdilne ho, ml kleči pťed pohansieými mo lmUi a
jim obělj přinússi a to kwůli swým žeUinúm.

Blche tomU člowěkxl, čterý hned z poččxtku wssclikč
Zlč žčxdosti odpiral, a Uikdy hťissným chtičům fwýnl Uea
powolil. u Takowý člowčk Ucwi, co eest Ucpokoj swče
domi a co jcst boUťe tU Uitru dUsscbťlstč. Takowčho
doprosoúši spokojenú a tichčxmysl na wsscch jcho cestúch.
Wfsudc jcst nm lchclo a wsscckoho tčssi; Ueboč nliloft
Boži jcft pťi Učm. Maje srdcc čistč, lnssech UcťcftUých žčx3
dosti prčx.;dnš, pozorUje črúsU pťirody Boži a radee se

ř tworů Božich. Zpčw ptactwa libršllěji Um zUi Ucžlj„ldba marnjwčnm fwčtúkomi. Bublmný potůčeka listiln
ssumici ločetřiktěssi ho loice nežli erymcirlmné žcrty a
ssprýmy fwčxťtúka.Pohlcd na fkwouci sc xuěsic a hwěšdp,
Ua klUčtoUci ftromy, lUčinU, lesU a Zňbrado jeft UxUmi:
lcjssi Ucžli lakomci pohled Ua blýfknmoě. ftťibro a žlnto.

Nnže bděmc Uftmoičnč xmd šúdostmi srdre fwébo,
bnďmr. opasrni a obe,řclni, abychom se ncstali služcbniťy
tčlň swého a bujUý žcidosti echo. ech slow fm. Bere
Uarda Ukroti člolUěkZnťiwčbo ,wa, pročxbp ncukrotil swš
Uúrulžiwosti a nopťrnlohl fwé 4šlé žúdosti, Zwlňssť kddš
lo milosti Boži podporh Uachňqie?N swatú Pctr ZleaUe

dtčxryieikňwal : „Mš tčlo bžlď rúdo, w tomto žjxootč Ucdčnn
ti pokoje, odr mnc ncmúš Uičebo k očxekňwňUincš gmnka
a trňpeni; až jcdcnkrúte bUdemcw nrbi, tam budcš miti
odpočxjnuti bez konce.“



ulďZu
Modlitba.

y Bože! Tobě jcst každč srdce lidskč otewřcUo, Th
núšrwsseckh Uasse žúdofti i Uejtajnčjssi Uassš mhssleni a

šndeš núš trckčdle Uich souditi. Pročež slyš fkrouschČ
wolúni Ulč: Pošdmihuj wždyky mč touženi k nebcsum;
spomúhej mi fwou milosti, abhch sčxm Uad sebou bděl,
wssccko žlč, co bU Uli Ua mysl připadlo, hned w sobč

Udusil, Tobč š čistým srdrem wždyckyslonšil a we wssemTobě se šalibil. Chrasl mne w kašdčm zént pokUsscUi,
abpch sebe pťcmúhaje ssťastUč zwitězil, ln cdlofti až do
konce setrwal a slčwa Uebeskon toliko lUěrUým bojoon
Uikům Kristomým ,;aslibedlon obdržel skrze zúsllchy Krista
Ježisse Spasitele Ulčho. Nmen.m

š9 nrjistntč spnsrni.

„,JsoU sprawet:li!di aomoUdťi, a skx;tkowějejich w rUce
Bo;t: awsiak newlo clowek. zdaži lcisth cilř nená,cwifti bodfen
jeft, ale wsseckh weci k bUdoUclmU casn chowajt se nejiste.ee

Kazat. 9, 1.

istý důstojUik lU slUžbč cisaťe Karla 7. jeřmoho dnc
tU důlcžiton prmodll wiro fmatš rošwažowal, že po
smrti ža podil mc me buď lUččnoU w Uebi odplatll,
Ucbo wččnou po UtU w mistč zatracenců. Takowč

rozwažowúni našluilo jej swotoU búznditak, žc prosilcisaťe, by Um bhlo owolcno, stětských ZmUčsiUúUi sc
wzdúti a kfmrti se pťiprawomati. Pťiklad toho důstoju
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Uika dojal cisaťe wclice, a on núpotoln tčž cisaťstwi sc
wždal, do klússtcra fc odcbral a tanl kfnlrti sc pťipra:
wowal.

J jest to powimlosti, abychom sc wfsickUikwěčnosti
pťjprawowali; Uebo kdož wi, co Uúš Ua loěčnosti očea
kňwú? uu Wi ťterý čloloěk, blldeeli w nebi milosrdenstwi
Pňnč oflawowati, aUeb fUad w pekle sprawedlnost Boži
oswčdčowati? Wi kdo, bndceli w deU foUdný ftciti nlczi
sprawedliwými, aneb me,;i Uesprawedliwými? quU to
dwě wěci dalcko od scbc wšdúlellě, pro núš Uejwýš dů:
ležitč a doklld jfnlc zde, Uerošhodmltč.

Qwsscm fwati otcowč UčjakcišUameUi tohwolcUých
lidi Udúwaji, jako jfoU: radost še slowa Božiho, po:
slUssUostk cirkwi, chk k lnodleUi a k wěcem duchowmm,
Uechnč k roškossenl fwěta a t. d.; Uež wsselikú tato žna:
meni Uodciloaji Uňm jistotU spaseni, Uýbrž dúwaji tolileo
Uaději, při Uižto fc Ualožú i obúwčmi, žc to š Učmlipřece
šle dopadUoUti může. Neb kdoš miiže řici, že w Ulilosti
Boži až do ťoUce sctrwčl a že w Ui žemťee?SUěm Tri:
dentský takto Uči: Kdokoliw sc jesstč w sxnrtelUčlUžiwotč
Ualčzčl, Uemčxsoběna Ukrytčm tajemstwi wyloolelti Boe
žiho anlúdati, jakobU mčxljistotll, že do počtU wywolea
Uych pťinúleži; Uebok doUPsslel by fc, že, když bhl jedeU:
krňtc ofprawcdlněn, UenUlže wice hťessitj, aUeb že fc
může bežpečslčUaditi poččmi, pakliby se hťich dopUstil.
Nlossak minlo šwlčxsstUiZjeleri Boži Uelšc wčděti, kteo
rých že fobč Blch whwolil.“ j) MUoši jewili zpoťútťll

ll) Sešenť fle o osprawedlnťnť kap.. 12.

.,
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Ua sobč tčmčť wsfccka šUameUi wywolelrých, jakrjich slU.
otcowč Udúwaji a pťccc posléžc zahymlli. Jidúš Jsskau
riotský byl od saměho Púlla k úťadU aposstolskčmU zwou
lcU, a dle Uliněni Swatých thů též jako drUzi aposstoo
lowé Ušdrawowal ucmocUé, ďúbly whnlital, diwtǧ činil
a přecc Ucdosselspaeri. u „Pún nechcczUúti Ua soudll
těch, čtcťi we jměml Jcho diwy konali a Ueprmoost Učia
Uili.e“) u Jllliún cisař powolčm bylk wiťc Kristowě,
ale chetrwal; on odpadl, zlč čiUil a žle skončil.u
Ekolmnpadillš bhl UUlžschopnosti wýborUých. Již zUllúdi
jewil Ua sobě chwrollcněessi UúbošUost, taleše sstUdUllicim
solldrlchům swým za pťiččad sloUžil. Pťed obrašcm ilkťie
žowaUého psal listh poslld žachowanš. W těchto lčstcch
dotwrzllje, žc toliko Uúsiloxl od rašjimčmi UmUčcUi Kri:
stowa mohl odlončcU býtč. Též w Uich o libcznofti dů:
wčrnébo š šťristem obcowúlli takomci slowa prawi, že
Ua wsscchstrciUkúchwm!c chwťclcjssi pobožllost a BohU
oddanost. Núpotom wstonpiw do řehole, i tU byl po
dloUbý čaš wzorcm bohabojnofti. Neš Bohn žcl! wyo
ftoUpiw š ťehole, odpadl od wirh. Konečalě ženlťcl w ža:
twrzclosti kaciťskč, loUloučcU jsa ž cirkwe.

Tlldiš Uikdo ž Uciš Uedělej fobě welikou jistotU
ž ,ohledU Uějakých dobrúch žUameUi Ua fobě ž ošorowaa
Uych; wšdoť ncwiš, šdaližžkollssku dobťc pťcstoji , ždgliž co
dobrý bojonmik Kriftňw až do smrti wčreu ostcmeše?u
Nšúd andclůw, púd prwnich rodičxů, pcid Dawidůw a
Salmnounňw UlčxlbhUúš wsseckhbúžlli fpasitelnon nao

l) Mat. 7, 22.
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plniti, a nčxnl wýstrahu dúti, žc snadUo můše člowčk
z ccsth prawč poblonditi, i snadno šawrženu býti! u
Swatý NUgUstiUdi: „Toto wěci jfoU pmmeny, abh se
nčkdo po swatčm kťtu, byť i od pťedesslých hťichů očisstču
a osprawedlUěU byl, neopowúžil zhrdnonti, jakoby úplga

:šou bszečnosti se loypinaje; alc fpisse aby poťorU za3owa .“
Tato Uejistota mčxw jistšm ohledU cosi trapnčho a

strassného do febe; než rozmažlljixccjeji nčxsledkhwhžnati
musime, žc jest nčxmlidem nejwýš potixebnčxa spasitelnň.
Ležik to w pťirozersti lidskč, že člowčk w přičiUčUiswčm
a w horliwosti ochabuje, když se straUU blaha swčbo do:
ccla jistým býti poklúdčx a že nepťijde Uikdy do nebez:
pečeUxstwi,w Učmž bo je mohl ztrntiti. Na pťiklad kdhbh
stawrni pojjsstěné ohrlčm chytilo, zajistš bUde je majitel
bráUiti a obeň hasiti, protože w takowčm pcidU můžc
přijitč do Učjaké sskodh; ale kdhby Uemčlpojisstčatš, tedy
nmohem horliwčji se bude proti tomu Ucbezpečedlstwi
ldrčmiti; neb tehdčxž fe má co občxwati, že o wsscckopťijde.
Rownčž také kdyby kťesiaUé Ucibožni mčxlizde Ua Zemi ji:
stotu o tom, že jsoUZapsúni w knizcžčwola, tchdo by leckteťi
z Uichochcibli,nlnohým pokllssenim patťičně erdpirali,
chižxabt)prostředků k spaseui potťekmúch dosti wěrnč Ueu
Užiwali. N konečUě wlmdami žčxdostitělesných Uchwúceni,
daleko ťmse od Boha wšdúlili, i chlrc by se Uúrllžiloostem
swýnl oddali, takžrby Biih úfllřdekfwůj strml wywolcUi

šejichZrnssiti,Ueb .e Uepťcmožitrlllým nuchim kdobrěumohčměti mUsil. 8ššeri i drlchú wěc jest Ucnložllú. u
Tčž kdo poUze z Upťimnč lúfky k Bohll se Zlého warUji,
přecebh Učkdy w horliloosti swé Ustydli, a.majice jčstotu
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spasscU,iswého, Uic by wice UečiUili, Uež co zúkou wcli.
Taj?toby Umohš febe zapťeni, iUmohč cwičem sc w dol?o3
Ualosti bhlo opomeltmko; Ueboť lúska bez búzUě Ueni
wždy dosti silUú, Zwlússtě w době duchoin ochabělosti,

Ueb w době tčžkčho pokUsseUi Ua Uúš dolčha,eiciho. uuNle nejistota fpaseUi Uasseho Uuti núš khor iwčmu fe
Uamahčmi, pak takč ťiUi Uúš pokorUými a potlačuje w
Uúš pťilžssuou Učxlelomloftk wezdejssim wěcem. Nebo jať
se můžeš wypantiraUeb Uččimwychlollbati, kťeskcmr,
lskřmepposUd anďeriš, jaký osud tebe potkú Ua wččUosti?
J z Užse mňžeš požimúui wezdejssichwčcipokojně oddati,
kdhž sewidiŽ ždc postawmtčho w strassliwč chiftotč a w ro,;o
lišnéllt Uebe,špečeUftwi,w kterém o spaseni swé pťijiti nlůo
šeš e?uToto pomyssleui jcft ,;Ujistě,jako obraz xstrassliwý,
který fc Uúm pťi ka,ždč lrdeselosti swětskč Ua oči sstawi; jest
jako blaš tronby, kterýmocUč wrúži Ulezi losseliképles a
radowciukyšiwota Uasschoa panthje Uúš, abychom to iko
w BohU a pokladcch Uebefkých litěchUhledali, abhchom
po Uičeul, leč po těchto wččuých wěcech stúle tonžili.
„Bčxda Umě,“ wolúloala slo. Teresie, „bědn, že w každě.m
okamžcUi Púxm Boha UlobUZtratiti;“ U flossic hodin
biti dčkowala BohU, žc opět jedna hodilm tafowěho
UebcžpečeustwiUplylmla. Podobuč smússleni měli wssickUi
Swati a pťi tom š bčxšnia š pokorou konali spafcni fwč..
Petr z lemltčxry pťisltč trý„;Uil tělo fwě., a pťere často
řikúwal: „Bratťi, modlctc sejša nme! J Ua smrtrlné
posteli lo posleduim ta„šcuiUepřcstnl wolnti: „Modlete
sc za UlUr, abhch Uezahhnul.“ u Weždy mU tmmlo Ua
mysli oUo wyrčeUi Ducha PúUč w Pifnlč swatěm:



uu188u

„Clowěk moUdrý pťi wssem se obúwň a we dnech, když
hťessiti Ulobl, pilně fe warnje lenofti.“ l)

Podrobme fe tedh tak mondrým únlyslům Púnn
dobrotiwšho, a lerúťejlrc šde mczi dwčma propastmi,
hleďme fe jedUč idrUhč opatmš wyhnoUti. Na jedUč

strcmč stťež,me se pťilissnššo ftrachU, kterýžto důwčrU wBoha UdUssUje, lúskU k čěmU žapUZUje a pťičilllčwost
Uassi UmeUssUje; Ua dUchč straUě stťežme fe žafe pťilissUě
bcšpečlwsti, kterú dúwú žUikU lhostejnosti a horliwoft w

dobrěm doccla w?hlašxlje. Konejme fpnseUi fwč š búznia š tťcsenim, ja Uťisw. inel 2) a pťi tom Uepťestú:
wejme donfati w Boha a Jej frdečUě milowati. uu

„Jsišli wěrUý U borliwý w koUúUi floěm, be(?ochyhy bude

Bčchskwčrný a horliwý w odplaccUi,“ di omčxš Kemupen ú. 3)
Swatý Jilji ZUepokojowúUbyl welikoU úškosti o

spaselli fwč, citč w fobč hUed ftrach, hned šafe dobroU
Uaději. thž jednoho dne opčt žúrmUtkem a strachem
Uaplněný Ua kolena swú w chrúmě klelela pťi modlitbč
n rozjimúsli takto k fobě promluwil: „Q bych to zwěděl,
zdaliž až do konce fctrwúm?“ uu dostal hlafem Borim
za odpowěď: „thbyš 1o Uhni Zwčxděl,což pak bhš jtěl
začiti a co čjUiti? uu Ciň tcdh teď, co byš tchdúž čiUiti
chtčl, a bndeš mhsli Upokojellč.“ Načež celý jsa potčssen
a posilUěUodewzdnl se do wůlc Boži. Nensilowal wice,
wssetečUě wyč;widnti, co Uaň w budoUcUofti čxekčx,alčbrž
snažil fe !Uušwěděti, co.poroUči Bůh a w čem nlčxžalio
chi swé. Nápotom hlcděl ochotUč to wykonúwati.

l) Ekles. 18, 2fe e) K Filip. 2, 12. 3) W l. kUize, 2.6l kapz
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Modlitbna.

„ Pane Bože, Stmoťiteli a Soudce wssechlidi! Uan
plň Uúš poswútnotl búzni pťed foUdem swým, abychom
Uespolšhali Uikd Ua zciflcchysmš, alc pokorně o fobč
smýsslejicc fnaži i sc počet dobrých sklltťů swých rošmčchati,

a abychom poušc w milofrdenstmi Twé, w prostřcdnictwiShrm Twébo ollfali a tak jedUoU shledúni byli co slUu
žebnici múlo sice Užitcčni,předce ale milosrdeUstwi Twěho
hodni. Q to prosime pro rúnh Syna Twčho, Ježissc
Krista. NmeU.

Q odnumosii hťichU smrtrlllěho.

„Sprawedonsi whwhssUie Učxrod.ale chťý bidUč činť
Uárodh.“ Bťlň. 14, 31.

ťich smrtelný jcst welikú ohawllost, a čim bedlio
wč!ji ho skoUmúme, tim horssi se Uúm objewuje.

r Jestič hťichfmrtelný pohrdúni zúčonem Božim a

zpollženi seěšroti mocnosti Božskč, i jest odwrúeceni fe od oda a Uaklončni se k wčcem stwoťeš
Uým, cožpůsobi hrožnou potUpUBoha Stwoťitcle; Uebok
hťissUik dúwú wčcem stwoťeUým předllost pťed bytosti
Uestwoťenou, wččUou; Boha Uejwyšssi dobro miti a w

Učm se tčssiti, to powažUje ža mcxličkost. NbU lcckteré šlčUúklonnosti smš howčti mohl, Uebéťe ohledu ani Ua Ue c,
kterč se mU slibuje, an Ua peklo, kterým se mU wyhroo
Ž:xje.b „Užafnětefe UcbesaUadtim a brúny jeho szstUčtc
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wclmi, prawi Hofpodill; Uebo dwoje šlé Učinil lid můj.
Mne opUstili stndnici wody žiwč a kopali sobč cisterny
ro metanč, které nemohou držcti wod.“ e) Mimo to jest
hťlchsmrtelný znectěni a zmaťelli žúsllchKristem Ježissem

mim whdobytych; Uebo hťissUikkaždyul t.žkšm hčichem
otUpUǧe a kťižUje znown SPUU Božiho. jakoby k

ššúmr oežissi Urawil: Thš se za mUe na smrt wydal a
za Ume jsi welikč bolesti snússel, ale jú UežúdčxmpodilU
miti Ua Twšm Unmčeni, an na Twé lerwi,mli UaTwšm
whkoupeni. NenposlechnU Tebe a raději tělU a sloětu sloUp
šiti bUdU,Ucžabych sebe pťomúhal a Twš UčeUi,Twé zú:
?ony lnil. nu x,

řiteli, zdaliž sc nehrošiš takowšhoto rouhúxlie?
Nnše ZpUtUja skonmej sebe, jestli to tak prúwě w jedUúUi
twém sc chmchčš? Tyť fe arci taťotUýl!litohrubými slowy
UikdU ncwyjúdťiš, ale w twých čiUech Ualcžci se často oUo
rouhúui. ch Bůh prawi a pixianUjetobě: „WarUj se
ncdowolcných scbů,;ek,Zlých pťiležitosti, chraň so smilsima,
Uečistoty, opilstwi, dpodwodU, hnčwn a rm cti Utrhčmi,“
pale woli Púnǧ „Nawrač jmčni nespramcdliwě nabhté.“
TU ale prawiš: Toho jci UeUčiUim!uu NoUili to hrozně
roUhciUiproti Púml Bohn? Neni:li;to potllpowúlli SUUU

nBožjho, Púlm Jožisse, když Ucchccš Uposlechuoutč a Ue:
chccš žlčho sc loostťihati? Jnn Zlatoustý Udyprawuje
hrůšUplUý pťibčh, kterú w lčtopčsechřimských Zužumuenún
jest, totiž: Tnllia, dcera sscstébo krcilcťimskéhu Scrwia,
tajUš proti otcj swěnm fpjklmti Uastrojila. Kdnž thto již
jejim núwodem šawraždčn byl, rozkúzala tato UrrUtUice,

j) Jerem. 2, 12.
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eeti š woěem pťeš krwúcejici tělo otcowo. K tomUto pťiaěhU dok údú fwatý otec toto: „Znúmť jú Uad tU pohane
skoU Ukrutnon dcerU Učkoho acsstč!bezbožuějssiho a wzteko
lejssiho! N koho? Tebe, ú šťissUičezatwrzcly; twč proo

wjněni šest Umohem horssi a trcstlchodslějssi, protožcKrčfta, G asitele swčho hťichy swými zUowU UkťižUješ,
Unmčeni., eho ooniješ a fwaton krew Jeho opět
prolšwciš.“

Wažnle dúlc to, še hťicb fmrtelllý jest potnpowúni
Božských wlqstuosti. deornú jcst hťissnikům swatost
Bozi, protože an Uenúmidi jejich činh zlš. Kdyby mčli
hťiffnici moc, odťmliby BohU jeho wssUdypťitomnost, abh
Uemohl patťiti UU jejich Ueprawosti, odsmliby MU jeho
wssewčdollmoft, aby fe o uich Uedožwčděl, U pak i fprao
wedldlost a wssemohoncuost, Uby oich foUditixa řrcstati
Uemohl. Z tč přičiny Umji hťissUiciLšoha Uejmýš swatšho
a fpramedliwčho w Uemiwisti. u W kuiže Mondrosti l)
mlUwi rozkossnici o SUUU Božim toto: „UčiUěu jest Uúm
k pohaUěUi mUssleUi Uassich. Tčžko UčUUUa Něj hleděti;

Ucbo chrownúwú se š jinými žiwot Jcho a rošdiluě jsoU
cesty Zeho. Jako dachmi počteni jfme od Nčho a šdrzUje
se od cost Uassich jako od nečxistoty. Smrti ucjohawllčjssi
odsUďme Jej.“ To wsseckowězi lo hťichU sllrrtelněm; a
bykbo fe UUn.čxjssihťissnici tak rouhawč ústn sloúmi Uemljo
júdťowali, pťcce to skutkUswýnli zřcjmě na jewo dúwaji.

Muoši sirc tcu ncb oueU hťich ša ponboU slabost
lidskon wydúwaji, mlcb tmrdi, že skrze Uěj nechtěji Bola
Uraziti; mw nmoši UbezpcčxUji licomčruě, še Bo)a

ll) 2„ 14.
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oprmodu miluji. Těch i oUčchkcirň Zelši wlaftUi swědomi
jejich. „J jejich lUyssleUi, leterú fe wespolek obszmji,
aneb takč žastúloaji, dúwaji fwědectwi, že dilo zúkona
Uapfčmo jest Ua frdcich jejich.“ “) Nechak sč hťissnik jakleoli
ofprawedlňuje, oko Bošl proUikň jcho UlyssleUi,jeho wůli.
Kdo w tč Ucb w oUč!pťipadUosti šúkoU Boži pťeftupuje,
protinje fe Bohu, ftúwú se Uepťitelem Bozim a Umirú
wččUoUsmrti. Ehcemeeli miti o tom Uějake wyswčtlcni,
rozwažujme, jakymi tresty sprawedonst Boži stjhú th,
ježto fe hřichu dopuftili. Pyssni cmdčlč dop;lstiwsse fe žell
jedUoho hťichU,bUli hUed š Uebe wywrženi.“ Bůb mldčlum

erdestil, ale stchUa je do pekla jako Uějakýmiprowazzy
pekelnými wydal je k mUčeni, aby ksoUdUchowúni byli.“ )
Ndam a Ewa pťestolrpiwssexpťikúžúniBoši, byli hnedz

rčxšewyhUúUi a rozličnč Ucťesti co tresty ssřy jim w žúpčtl
šcllo: bolesti, Ucmoce, smrtpak mnohčx choroba tčla i dusse.Uúsiedky tčhož jediUčho hťichu posUd swiraji potomstwo
Ndamowo. uu Protož „jako skrze jeduoho člowčka hťich
Ua teUto fwčt wsscl a skrže hťich, bida a smrt, tcckUa
wssecky lidi slUrt pťissla, w Uěmž wssickni šhťessili.“ 8)
szoxrreňme si koUečUěUa tresty, o Uichžw sw. Pismč
čteme, ku pť. Un potopU fwčta, mywrúccUi Sodomy a
Golnory, a žleúzUmčsta JerUsalema. N pťjpomeňme si
pak, co Ucim zjeweui Boži o propastj pekelUš ožUamUre.
Kdyby Uúm bylo možno, túzati fetěch dussi zawržený :
Jak welikš jsoU asi wasse tresty, wasse muka? u odpoa
wčdčlyby Uúm: „Q UefmirUš a Uelooprawitelllš!“ u
N kdybochom se jich tcizati mohli: „Jak dlouho maji

j) ŘimaU. 2, 15. 2) ll. Betra 2„ 4. z) ŘimaU. 5, 12.
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tresty wasse trwati ?“ TUfbl,xUdhznaliplUi zoufalstwi : „Tha
bUdoU trmati bez konce a po celoU wěčnost; nebo sprae
wedonst Boži trwú Ua wěleh.“

Je:li pak ale tato wěc možnčx. Eož neUi Bůh Boo
hem lúsky a otcem Ulilosrdenstwi? Což Uejsou ti, jichžto

Ua wěleydo pelela odfoUdil, tworowě Jcho, obrazy Ješoa dila rlckouJcho? nu Qwssem, že Bůh jest lúfrka, a lč č
že json tworowč Jeho. Nlc Bůh jest také Uejwýš fwatý a
sprawcdliwý a tudiž hťichUenúwjdčti i trestati musi. Nad
to Bůh dal člowěkn rozum a zúkoUswůj i milost, abh
tomUto Zňkoml šadost ťjnil, a kdhž čloUděkrožumu swčho

a šúteoua Božiho uedbčx,tobžǧmohlo Bohu lhostejno býti,to y mohlo zůstrlti be.; trestUe?
Santý Ludwik, krúl francoUžský, tú al fe jistěho

pčma, robUčinil, kdyby mU anůli dúno by o, bnď múloe
mocenstwim rcměnU býti, aneb těžťého hřichUse dopustitie?
Tcnto erúhal dloubo š odpowčxdia ťekl: „Hotow lsa!m,
raději třicet hťichů fe dopustiti, Uežlimňlomocným byti e?“
J wšdechl Učxbožuýkrúl ž relé dUsseswé a prawil: „Nch,
wo uewite jistčx,co to eest, Boha Urnšiti; wězte tedh, že
hťich fmrtelUý jcst nejšorssi šlé, Ucbo bykbhchom ho jako
koliw dlolcho žolelč, pťece jistoty nemňme, zdali jsnle žaň
dokonrllč pokúUi UčiUili.“

Sw. Edlmmd, arcibjskUp zKaUterbUrU, ťileúwal:
„R“doboUa prawo U mne bhla per wúpenú, Ua lewo pak
hťich, radčji do té pece se Uwrhnu, Uež bych hťichU tomn
podwolili pcměl.“ N sw. Nugnstiu prawi: „Lépc bš)bUlo,
abh Uebe a žemě a wsse bylo zničeno, Uež abU Blch nlěl
Urňžen býti.“

Kťeskmle! to wsse na nxhsli dobťe nwažuj a pak sebc
13
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špytuj, ždaliž jsi dlc slibu ua křtll Učiuěučho wčxručse
chouml, cmeb jsi snad Ulilost Boži skrše učjalel) hťich w sobč
zUmťil? Nch, dopnstilnli jsi se ch jediulébo hťichu fulrtelo
Uéhn, tedn jsi stúl n prostťed zrúdcči a wrahň Kristowúch,
pomňhalš jiul Púua Jcžisse haněti, bičowati, ku křižipťio
ťdijetia UejdražssiJcho krew Uohanm sslapati. Pťcstonpil:li
jsi jeU jodeukrútc těžkým hťichcm pťikúšúui Boži, šnslono
šilď nulky pokclné, a th bh již byll tebr Zastihly, kdhby PúU
dle fprnwcdlnosti slUš š tebou yl hUcd Unklúdal. Nwssslk
pro UeskoučcuéuljlosrdeUstwi Boži dňna jest tobč lbůta,
aboš swých pťcdesslých prowiněni pozUati, jich ožoleti a lmu
prmoiti mol)l. Nrb, řdc jest twú litoste? kde Zlmmeni srdce
skormonceuěho? kde ustawiťuč pťjpomixlúni Ueprmlmsti
twúch, kdo bojllojt slzi twýrb a kde kajici skutleowš Uooji?
Modlúť Michcňš bčxdowal pro Ukradenč bňžky, u jak
čleulc w leuišrSruldrů e)usl tU byš, hřisslliče,Uctruchlil
a Urbčdownl, když jsi pro hťichh fwč Bohn, uejlepssi dou
bro, št.rňtil? u

Zimot kajici a trnchlirč jrst uewyhllutelllě potťebU,
kspneri lUssomtčxnx,ktcťi jen jedcnkrúte do hťichu smrtr a
Uého padli; ncbok hťich smrtelllý, byk bh bUl m smútosti
pokúni odpusstěU, pouechúlloú w dussi člowčra mdlobu
dnchoin a přewnhn žúdosti tělesuých.Núsledowllč toliko
skrzc mrtwelli scbe, skrzc žiwot kajici l.xc UčUUswitčxšjti a
spnfeui dojitj. u antupnlo rody ccstu horliwčkajicuosti.

Pťemňhajicc tčxloa šúřdostizjeho, žapirejme se!!c,u
to krcisllč Uebo, to obydli wssech Swatých a whmoleUých
BUžich jrst šajisté wssi Uassi fnahh chwýsse hodno. Pod:
ppuu

l) 18, 21.
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nil'ejme to neitěgífi a fnáffejme to nejbnrííi raběii, ne'
ab chom fc břndputěšťěbo bopuftili a o měčnou bíašeno t
ne eíťon fe připrawilí.

SJtoblitba.

Qioše, 513mmmů'! weIicp ifem břeííil a proto neiíem
buben íyncm imám hnuti. D %oše, nemapomíuei mno
búd) břtcbů mód). llbčl mi 3 miloírbcnftml fměbo a fpo=
moč mi pro flámu Směna fmébo. 99 nechci mice gapomia
nati, 3e_mncuámiíti máš libi břífínč a nepočcftné, a že
neffetřié Šábnčgo, ťbo přeftnpuje gáťnm) ímé. přií ěj
mi fwou miloftl, abyd) alef oň ob bueíít'a počcítně'dm i(
přeb tmáři imou a íprame (inn)Šimot mebl až ho fence.
20 učiň, milnívbnú _Qtčc,pro góflubt) Gyula fměboŠešifíe
Rrifta, 6 Štímšto žiješ a ťmlujeé m iebnotě ŠDudJafmatěbn
QW) po mífeďg wčťg měl'ům. lecn.

13'
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Bprňmn o ešimatďjansliěm Bťdirtmi.
l. Přehled údú

P očet úd ů:

jU jUdťoce 1864.

Spoleakladatelůjest........ 46
údůprwnitťidy„ ........ 24
údůdrUétřidh „ ........ 125údůtretttťidh „ ........ 23353

UhrUem 23548.
Mezi těmito jest

údUstalycha sicerodů ...... 4875
„ „ sskol, oďci, knihoweU abratrstew........... 1033
„ stawUdUchowUťho ..... 3806.

ll. SezUam
wPá UUzeanlych údů Swatojanskeho Dědictwč
bhem rokU 1864 a prwe, poknd redakci ozUameUi
. 1 TUPrnzsůě arridierěsi.
Wel.p Bawch Frantissek,fa:

rať w Pchera
Wel p. Bolesska Waclaw, dč:

kaUw eďrakn
Bernard rantissek w Kladskn
BeroUUský Josef w Kťenkn
Bulin Jan wLože
Bnrianowa Marie w KačiUč
Crhowa Wma w Sejowicich

bhli
ČapekFraUtissekw Praže,z r
DůrrschmiedJan, Učitelw Bla:

Ue,; rodn.
Wel p Egert JaU, kaplan w

Čelakowicich
.Welp FabiaUJan, prof Bo:

hoslowiw Praze
Wel p.Fiala Jos., faraťwBUžci
Wel p. FiďčgerJaU, farář w

Zbrasiawě



Fiedlrrowa Lidnlila w Sedlča:
nech.

aase Qndťej w Praze.
auka Wáclaw w Praze.
eidlerowaMarie w Marian.
Lázllich. ,

Wel. p. HostlowskyJofrf, sarář
w Chotčtowě.

HubtichWáclaw we Weleně.
Jedn orožcowaKatcx,řinawPraze.
er. p. KačerowskyZlnt., osobl

dčkan w Podčepicich.
Wel. p. Krritheber Jos., faráť

U iw. WoxitčchawPraze.
Wel. p. Kreisinger Josef, dčkan

w Rokycanech.
Wel., p. KǧxilAnt., faráť w Koso:

we ore.
Wel. p. Kronberger Josef, faráť

w StťepskU.
er. p. Le;nochJofef, saráť w

Quněsictch.
Wel. p. :eůftner Fňrantissek,sarář

w Prosiku.
Wel. p. BičkaKaspar, ofob. dčkan

w Kladně.
LťbichowaBarbara, w Starč

HUti.
Mrázck Bosef w Maňinicich.
MálekJan wKťeUkU.
Masskowa Marie w:enhU.
Mayrrowa Wiuceucia, pťedsta:

weuá kláfstera Worssuliuekw H
Bra;e.

er. p. Nodin JaU, dčkan w
Karl. Warrch.

Wel. p. Profsrk Wácl. zřádUJa:
hanitň, býw.rčkall w Horaš:
ďowicich. ,

Wel. p. rocházka, farať w Zc:
mč ách.

Prochazkowa Kateřina w Libo:
mhsslizr x ,

Wela peRehoť Frant., sarať w
Pozdni. ,

Welj pd Rothberger Jan, farať
w :ehožšě. ,

Důst.p. inonllsky Allt., wik. a
farař wZetliciche ,

Wel. p. Šulák Matčj, farať w
Hoftonni.

Dáxst.p. Šwestka Fram., děran
w Msseci.

Tmnowa Maric w Sedlčane,ch.
Urban Wáclaw w Pťedmčťic:ch.
Wel. p. Wokoun Wáclaw, saráť

w Stolmiři.
Wernáčkowa Johana w Praze.
WětrowecJan we W. Bnkowě,

e r. ,
W?tnoer Karel w Něm. Cermě.
ZrUbkowa Ll. w S e,dlčanech.

Uhrnem 49

2d FU Fitomťťick:č dirrčsi.
e.Důstep. Beránrk Wácl., dčkan

w chn lcich.
Dnmkowg Trresic w Detčnicich.

abťillskp Frant. w Peklowsi.
HradrckáMarie w Rejčicich,zr.
Břibila Wojtl na Bgčálkách, ž r.

Uhrnem 5



3. ?U Žrčuphradrrleč,dierčsi.
Wel. P.Bllllček Y.Utolnna,
HanUš ZaUzth. Srhske.

šadlk Wáclaw z Wysqcan.el.p. Hájel Axlt.,farať wRo:
Uowč.

Wel. p. HeixlminekDaniel, kxxšš
řádupremon. w Zeliwč, farař
w Hmnpolci. ,

Pitasiowa Marie w Nowem
Městč nad Metnji. s

Wel. p. RůžičkaAloiš, farať w
„ jfnm olci. ,

Rešák an, Učitelw Loučiclch.
Wel. p. SekoUssek AUgUstln!kllšš

ťádUpremoU. w Zeliwčx, saraie
w Hnmpolci. , j

SlejskalowaKateťinawBater.
Strickrowa AUUa w Nowčm

Bhdžowč.
Šolcowa Teresie w Hntberce.
Ticháček Zalt w Snchodolu.
Weselá Kateťilla w ,BUkowici.

Uhrnem 14

ǧ:. UD Budťkowiůčě dirqési.Bartowa Rosa iew Netolicxch.
Brhch Qndťej w Qpalicich,.
Wel. p,. Blážek Karel, farať w
„ Stťlžowě.
Cabowa Blneškaw Břešč,z r.
Cerná Kateřina w Mislowicich.
Wel.,p. DeUk Petr, kaplaxl w

NyřskU.
DoubkowaMarie w RadotiUč.
Fisslcr Jan wNepefsiltě.

Wel. p. Fučik Matčj, dčkan w
Prachatictch.

G:ǧqsščopfowaMagd. w warae
culex.

Wel. p. Hawel Zosef, faráť w
Chonstntkll.

qurda Jau w lř:ip,omli.
HolasBarbara ž Wyhně.
Hollzlťowa Anna we Wodňaa

Uech, z r.

Frllbrcká ?lnna w Budičowicčch.al;účkowaMaric w chssnčci.
JellqkowaRos. w StarčmPel:

hřlmowč.
Kamellowa AUUa w Lxllje;dě.
Konbowa Ewrosilm we d).š.šodňaZ

nech.
Kohoutowa Kat. we Wodňanech.
Kolafa Zan w Boru.
Krejči Wojt. a Kaleix.w Trllsko:

wictch, ž r.
KaxonejslowaMarie w Habii.
:še.ehečkaJosef w Hornosinč.
Důst. p. Marssálek Wojtčch,dč:

kqn w Kamenici.
Mašek Wáclaw w Kloubn,žr.
MrkwanowaMark. wJamném.
Michal Frant. w Bbotčpod ho:

rami, z r.
Baulllš Frant. w Ctiboři.
PasfkauťUowa Kateix.w Strun:

kowiclch.

Wel.p. qussel Matčj, faráie w
Chotowlne. r

Wel. p. Pekrů Allguftm, děkan
w Pelhřtmowě.



Důst. p. Pokuta Wojtčch,ťeditel
a katecheta hlawni sskolh w
Sobeflawč

Tůst p. Possi Wojtčch, dčkanw
Tabboťe

Brobosstowa Kateťinaw Libějic
orach

RaUssrr Zatnb w, Blpť
NohowaMarle w UjezdčRamen:

Uém.

Sladkowa Anna w :ehotčpod ho:
rami, z x.

Swátek Wacslaw w Cawině
SwobodowaAntonie w Pelhii:

,:mowe
Stčdry Jau w Belhičmowě
Wel. p. Stejskal Jan, farať w

Skočicich
Silenh Frant a Marče w Zá:

blatč, z r
Wel p TUma MartiU, farar

w Rynarci ..
TUrek Jgncic že Zichowce, z r.
Důft p. Ullrich Winc., wikať a

farať w Břerici.
Důjt p Wojta Frant.,

wNetolčcach
Wáwra JakUb w Dwoixirčch
WonásekMatčj wHornině
WoUdryšWojt zHor Wodňan:š.r
Zikeš Wawťinec wBenessowě

Uhrnem 13

ZDU Blommůě arcidierčsi
Bilkowa Ynna w Uichnowč

řěkan

Blakák Tomáš w Cetini.
BUdik Jguác w Plumlowč
Cengrubrowa Kateť w Uhersk

Hradissti
Chorina YngUftinw Pťerowč
Chmelowa Wer onika w eďajnowč
Dostalowa Llnna w Celčicich,zr.
Dwoťak ZaU w Brednwsti
Gregor Jofef w Pornicich
HaUzelkaBaU aRosalie w Stnc

dence, z r.

Hanuš Jau w Stndence
Halousskowa Kateť w Zdisla:

wicicl
JauossikFrant w BoleloUci,zr.
Zanowa lela w Keblowč
Zanowa Frantifska w Swčsedlč:

ctch, z r

Jakssik Josef w Rožuowě
Jndrákowa Nnna w Lhotě
Jndrákowa Frantisska w dřťe:

nowicich, š r
Jarka Zosef we Welk. Tčssa:

nech, ž r.
Wel p JUličkaeoUlášzr.
KasjtčlowaWeronika w Kostelci
Koblihowa Nnna w Přerowě
KočwrlichowaKateť wBllskn
Krejnnská Anua w Hossticlch.
KrnpkowaBarbora w Končctcb
KUčerowaRosalie w Kroměřlžl
ZkUnftlerowaBarbora w Dluho:

njcich
Wel p KofiallyFrant. farať

wNeplachowicich



Wel.p. Kwas;lý Šebast., faraiť
lUmlowsky.

KrcmriťikowaFrant. w Holom.
Kmšberská Rosalie w Kamenicč. Š
Kuplka Teresie w Qpawč.
Malotowa Werončka w Kťcno:

wicich ; r.
Mácha JaU w Krmelinč.
xnťrázekKarel w Přerowč, spolU:

zakladatel.
Mešikowa :,UciewRackowč, z r.
MiillerowaBarbara w Towčťi.
Mikulkowa LlUUa w Křelowč.
Matlocha Jan w Dobrčicich.
Naiwrt FraUt. w Nowč wsi.
Nowoturý Dominik w Klenowi:

clch.
Nowotná Nnt. nš Bozkowirich.
Bbssil Josef w Zelechowicich.
Qpletal Frant. w Smržirich, z.r.
BtrUba MarsjU Ua Biskllpftwu.
Palisowa Magd. w Tilssowicich.
Prach!pršowaFrantisika w Kro:

mlrťlži. „
Pospissil Ban w Cekhni.
Pťizowa Elnerellciána w Pixe:

miflowicich.
Psotka FraUt. w HUsitěnowicich.
Pťecechtil Mart. weWičicichZr.
Seidlowa Wiktorie wPťrdmosti.
Sekera JakUď w Qlsianech zr.
Slowáčrk Jcm wPťorowč.
SkťečekJaU w Přerowě.
špálowa Blmmzw Přostawlkách.
Smehlik Nutomn w Btemskčnx

Dworkll.

Štěpcinowa Rosalče w Špičkcich.
Šindlerowa Wiktorčew Křelowč.
Skťom Frant. w Hlawnici.
fewidernochowaNUUaprawě.
Stoklasa Franl. w HadrUkU.
SUchciUečJaU w Dlo:šhončci.

Sůkštikowa AUUa w Cetechowi:cx .

TomásskowaWeronika w StU:
deUce.

UwťraKarel w Zlatnikách, fpo:
lUžakladatrl.

WeUǧ;šťžowaJohanna w Kso:
merlžl.

Wlček JakUb w Lhotce.
Wojtěch NUt. w HUsstčUowicich.
WřcxskáTeresie w Bytowě.

Wšqnowa Frantisska w TroUb:ach.
WhchodilFraUt. w Blssanech.
Wymčtal Frant. w Morawiča:

Uech.

WepřckKarel w HrUbo:Bostťelš
mowě.

Wrbkowa Petronilka w Boňo:
wicich.

WytťasowaMariana,wLaonwč.
UhrUcm 76

6. FU ?Jrnťnslčě dirrěsi.

Barták Joseřw Blašowicich,zre
Drabalkowa Nnna w Habrowa:

Urch, z p.
DUsek Jiřl w Hrllsikách, z r.
Egermann Fraxltissekw Brnč.



thdejš Jan w Drnowicich.

Hlatšač Frant w Dobročkowi:cl

Hroza FraUt w SUowidkach
Klima Frant. w Sobourowicich
KowcirikTomaš aMarie, zr
Krejči Frant. w Slatině
KUčera FraUt w Brně.
KUncowa NUUaw SrUatorowč
Mašařik Jiťt, Učitelw Bohusla:

wicich
Mraškowa Nlžb w Bossowicich
Pacanda Mikoláš w JwaUčiclch
PawefkaTomáš wKřerwicich
PefsaMarie we Wefeli
Putna Magd w Qč!lažowicichezr
StUchlikowaEleonora w Kri;a

Uowicich,z r.
č:ilhaUtowa WalbUrka wBr ně
Šwehla Fram. w Kawriánowě
Tofl Tomaš w Tččicich.
Trawniček Matěj w LissUi.

WeUeraMart wKťišanwicich
thtek Mikolaš w ,Zarossicich

Uhrnem 26
7. Mrťť!ratislawsbč dierťsi

leZ t!sšU
Richter FraUt. wKUrwiUč
Swiešy Jofef w Marklowicich

úhmem 2
8.U1r Ujidrnst:ě arridičresi

Wel p Ant Stanislaw, farať
w Brannšdorfll

GrbawčicMartin w DoluiBo:
storne Uhruchl 2

9 M Uherstlýchdirrěsich
Wel. p )ťosekJan, farciťw KrU:

ssowcich
th. důstp JosefTUresaUhide

Cadem, kanownikw Nitťe
Wel p SchUchterMartiU, faráť

w SolčaUech
Hrchor Jiťi w Kosseci.

UhrUem :1

Tedh úhrnem w PáUU ze:
suulychúhdleetoď 231

Pričton:li setito kzemťelym
za pťedesjlychlet jak dalece
redakcl o;UameUi byli
obnassi úhrn wnech zemťelych x
spolUúdU 1613 kteťižto fe
modlitbam žiwoucich poroučeji

M od lem e se
Bože wssechwčrUychStwo:

ťiteli a thUpiteli, dUssemslU:
žcbniků a slU ebnic swych od:
prstěUi wssecšhřichů rač dati,
abh promiUUti kterehož wždh
žádali pobošUdmiproďbami do:
jiti mohli Skrze Krista Pána
Uafseho Nmen.

deočinUti lehke dejš jim,
Pane, a fwěllo wččUe at jim
switi a Uechkodpočiwaji w swa:
tem pokoji NmeU.



ul. Pončeni o pťistUpn
Uowých údů a odbirállč knčh.

1. Kdo k Swatojanskčnm Dčdictwč w Praze pieiftoUpitč
hodlá, nechť posstoU we whplaceněuz psaUč (fmUoo) aneb ji:
nat pťilešitostnčš Uápisem:„Na RšditelstwiSwatojaU:
skčho Dčdictwi w Praze“ fwe jmčno a přijmeni,
pak fwou osadU sarni a biskupstwč (diecesi), kU
kterčmUž pťiUáležč, Udá, zároweň i penť;e wloži.
Wkl,ad za úda tťeti třidy obnássč jednoU a Ua wždh uynř 11
zlarych rak. čťsla; za rod, sskolU, obec, kllihownu platč se je:

dnoU Ua,wšdy 22 zl. Do drUKš třidd plati se dijupcisobnč,do prwnt pak trojnásobnš. uu š imo to pťjpoj, postláď:li list
posstou, 3 krej. posstowneho, jež Dčdictwt při každém ř wh:
placeněm wssak penčzy ohtlšenčm listU Zdezaplatitř mUsi. Nad
to od rokU 1863 nowym c. k. fanUčnim zákonem určeno,
aby powošně Ueb nátladné listy (Frachtbrief) byly opatťenh
koltem 5 kr. Bofxld zákon tento Uebnde odwoláy, jest tudiž
jessstč;Uowčho přlplatkn 5 ,trcjcarů ;apotťebi. Uhrnem tedh
kašždypťipoj kU wkladU swemU Ua posstownč zdejfsi útraty
8 lkr., lečbhďdiplom a tnihU son dal si whšdwihnorltč pťiležj:
tostř sonromoU a Ue,posstoU.

l2.,Jalřnxřle Učjaky úd k Dědictwi přistonpť, obdrši ihned
pamatny obraz pťedstawlcjtci sw. JaUa, an žehná zakladateli
nasseho Dčdictwi, B. ,Ant. HaUčkýťowi, kterýšto za ochram;
spisů,k noholm Swateho složendch prosi. Zároweň obdrž:
nowy úd podlonU knihU ua trn,rok pťipadajirč; Hotjšúd prwx,U
třidy tťi, úd drnhč tťidh dwa wytiskh, údtťetč tťld jeden wy:
tisk, což se an skrše knčhkUpectwi Bedťicha Stý la pofftoU
čassle, ač nex,xstauowi:li sám jťnak. a , ,

3. Každy Uowč přistouply úd nechť si listek na odblram
tnčb dpbťe Ufchowá a Uásichjicčho roku, jakož i Uápolom w
budpllclch lc,te.ch po WclikoUocj si jej od swčho weleb. dUcho:
l,omho „paslyře podepsati dá. Pak může Ua tento,liftek, žijrli
Ud rw Eechách, knihn w kUčhkUpeštwi Bedťicha Stybla na sw.
Waclawskčm čili koůském uamčstc č. d. 786u2. whšdwihnolltř,



jenže Umjt připojiti 3 kr r č, kterýzto peUiz přiflnssi kněh
knpci za práci a obálkn Pro údy w Blomúckém arcřbistUpš
stwi plati totrš, jeUže knihh swe whbiraji w kněhknpertwč
Ednarda Holzla (Helcla)w Qlomnci Ua bornim Uamčfti
wčisle d 285; údowe pak z Bxxnčnskehobisknpstwč necht se
o knihp swe hláfl w kUčhkupectwiKarla Winikra w Brně w
řemenáťske Ulťci Qstatnim údUln w jiných diecesichfe zdržn:
jicťm zafřlaji fe knihh primo odsnd Kdošbtp ale žádal abd
mn knebkupec knihn posftoU zaslal, připoj mimo ko 3 krejrary
kUpci přináležejčrt pro letossek jrsste 5 krejcarU Ua swrchu ťe:
čeUd kolek listn powozného Ueb Uátladneho.

4. ,Že jrdUotliwdm údům tatowě wybiráni knčh může
bdti obtlžno, i jest B wylohami pro kolek powo;ného listu,
jimš každa jrdnotliwá šásřlka opatrena bdti mnii„ wčtssimi spo:
jeno dáwáme naslednjlci radn:

Kde jest údU w jedné krajinč wice, Uechak poprosi muže
dobrě wčci prišniwého, bd bhl jejich jednatelrm U wěcech Dec
dictwi Zwlasftč welrbUe dnchowenstwd prosime, aby se kta:
kowemUúradn laskawě propůjčiti ráčilo ernatel nepotre:
ije Ueli okolo Welitonoc aUeb kdykoli Uapotom tistkh odebi:
raci wskrch údů srbrati, ke každemll 3 kr. pro knčhkUpce Uad
to letoš 5 kr. jedUoU za wssecky Ua kolek listll powozneho při:
loiti, a pak jr dotdčnemUkUehkUpectwi;aslati thš baltk š
kuehami pofston aneb jank bhl odewždán Urči jednatel mno:
holi mU každý z ndU za posstowni aUeb powo„;ni útraty na:
braditi mci )črtreba důka;ů, že čim wice údU takto jeft spo:
jeno, tčm menssi jsoU Utraty dowozUi J údům, i na:
ssemn Dědictwč útrat se Ussetťl, pakli jedUatel pri takowě při:

:šitoski take wkladh Uowhckdúdů zasslá, jrž i kněhknpectwi samo
ochotně odwádi Pťipomináme na přiklad, že jisty horliwd
dUchoin pastyr U w;dálene krajinč jest takowymto jednatelem
pro 600 údů tamUčjssichtak že powo;ni útrath údů json welmi
Uepatrne

5 Prestěhnjeli sc Učjaky úd ..zČtechQUa Morawn, aUebodebeťeli se z Prmnskeho biskupskwi do Blomúckčho aUeb na:
opak, nechk to Ředitelftwi we whplacenénl listn (sr:mc:o) ozná:

lun

“ed



UU, kterez Unl Uowy lťstek Ua odbirani knčh posfllx abh UlU
pak w přťflnssxlém knehknportwi wydanh byly.

6 PoUřwadž odebiraci či podělný listek Ulůše w žtratU
pťijiti ncb i Ukradcn býti, každý si čislo jelžo pro takowy pad
Ua jistem mistě k p w modlitebni kuišce fwě žqZUaernej;a
pakli skUtrčUčZtráta se Udala Ředitelftwi o Uowy llstek pošá:
deǧ B pťipojenim 20 krejrarů, co poplatku ;a wystaweni Uo:
webo Pťiponltnáme ale, že kdhby so Uápotoln pohťessený
peri listrk měl žase Ualézti, w kUěhkUprctwiwlre žadne platn
nosti Uenlá, Uyďrž fe ihned odejme

Když Umřel nd, žádame sllašně pozůstalé pťatcle, abh,
tdyš si Ua tento listek knihn posledUiho doku (tťebaď po strti
úda) whďrali, úmrti toho úda na listck ten pošnamcllali a do:
tyčnemU kllihkupectwi wydali, aUrb poprosili sweho pastyře
dUchoinho, aby listekten šdejsslnedestojUčjfsi konsistoťi ;asial

Wůbrc proslme welrbne dUchoweUstwo abh ;emťele údy
hned po jich smrti Ueb Ua konci rokxl Uam o;ncimiti si erb:
tčžowalo, a sice abh Uám fdčlilo uetoliko jměna, Uýbrž i čislo
odberactho lislku ancb diplomu; nobok udant poUhčho jmena
wede k nedorozmněni, ježto Umohě osoby maji stejná jměna

8 Rod se ďčťe, pokUdjmer se Uetrati Synů:li Uenl,
odediraji kUih!ž dcerh zakladatele rodU, pokUd šiji; ditky pak
jejich jiUe již jméUo nesouci Uemajť práwa tohoto; rod wylnřel.

Dědicexn rodU béře se, Ueustallowi:li Zakladatel jjUak
Uejstarssi shn, aneb když Ueni syUů, Uejstarssi dcera Pro Uwa:
xowaUú ro;epři Uleši dedici dobixe Uččni každh žakladatel rodu,
tdyž son wůli w tom ohledxl zaznameUa alespoň do Učktere

knihh9nasseho DčdictwiSpoji:li fe UmUšel š UlaxlželkoUson w jeden toliko
zaklad (11 zl ), wydáwaji se knihh jenom do úulrti prwniho
zUich Taktež, spoji:li se w jcden zaklad ďratr š bratrenl
Uebfestra se scstroU aneb bratr se seftroU a podobnč, wyda:
waji se knihh jen do úmrti toho, chš prwni jest napsán Ua
přijnnaci listinč čili pod obrazem pamčtndm



lf. Přifpěwkh
na Fampu w Žarlinsběm chrňnm Yčmť

W roce 1864 ;aslali Uasiedujici dobrodincowě pťifpčwkh:
Manžele Hlawsa Karel a Zosefa z Qustť nad Orlici 40 kr.
spolundowestřidnictwiJičinskeho...... 1.zl 30 kr.
P MatanšHansaw DUbně....... 26 kr.
Holec Frant z Bstroměťe 10 kr. Řchcikowa Nnna

z Wojic 10 kr Štěrbowa Kateřina z Bstro:
měre 10 kr Menclowa Kat zQstromčře 30 kr
Wac Weigelt 1 zl Maria Hnilicowa 1 zl Jo:
kmua Slawikowa 1 šl Maria Hailefowa 1 zl.

úhrnem e . . e6 zl 26 kr.
k tomU úhrn pťedessleho rokU . n . . 89 zl. 76 kr.

čini dohromady . . . e 96 zl. 2 kr.

7. Q „Blahowěftn“ co orgánU nasseho
Dědictwi.

Jmčna wssech údů, jenž k Swatojmlskěmxl Dčo

dictwi pťistupuji a jiUú téhož Dědictwi sc týkajici
núwčssti ohlassujemc w čcxsopisU „Blahowěsi,“
wychúšejicim w Prazc dUe 5., 15. a 25. každého mč:

sice. Pťedplňci sc 3 žl. ročně. Rcdakce jest w arcia

bisk. scmiučxťiw Praše č. 190ul.



sl. Náwě.sstčo HlnfU Warhmt.
Tiskcm wyssel

, laď Yarhan“
čilčkniha obfahujicr harluollisommčč Uúpěwy dUchoinch
Zprwn žahrUUtých lU kancionaln odSwatojansčeěho Dě:
dictwilohdančm Dil 1. a ll prachos Mňllera wara
hanika pťi chralml Púnč flo Mikulaisse š reloisi ng
Uumda Rolrnowského ťcditcle leUrUpťi cbrúlnn Púnč
flU Štrpúlm a ša rcdakci WiUc Bradače kanownika
pťi metxopolitnim chrmnu Pčmč sm Wita w Praše.
Eclm 1 dilU 10 šl, Tl dilll 8 šl

Zalžmuje kniha tato stsecky Uapčwh kaUcianlU nasscxho
Raždý quew jest opatřeU pxostdmi duchUpksnč poswatnc pri,
měienýmř mrzibrami o dohrami, tak že se waxhaUlkUm na
každou plseú úplnd pxůwod warhan Uaskthje Pakliže se pp
waxhcmčri těto kUihhUchopť, jest sr naditi, ba jisto, že zkažený
wknš wmhanckd jakož na zacatkn tohoto stoleti w nassich koe
stcxlichopanowal a wašny pxůwod poswatných warbmt w tin:
těrně waxbančUť bhl pxomenil, šmiši Zwlásstč pak ZačcitrčUi:
kům U hie Ua warbanech jcxst tčto knihh Uejwhšsfx potreba
Jindy začátečUici obhčrjUě Učili se z wmhanckoch partčsok
cbthě opsandch, mimo opisUi chhbh Ualé;alh se w nich ichyby
skladrblri me;ierh a dohch ťxpwaly Uepierere, UedůstojUé
nčkdh pxawidlUm hudoťmiln Ua prosto odpolne Dle tčch se
hráti naUčiwsir, zkašelti ťxyli Ua čaš žiwota leč je napotom
UáhodoU Uejaký Umeld pincipal wžal do pičsUeho cwikU uu
Dilo toto thikajic pxostdnl a wssak !ašným slohem dosslo
w krUhU Učerdch pratrl zpěwU poswameho Ušnani wssrstrml:
Uého. Potřebu jeho piň každém chxamU Paně Užnala tež Nej:
důftojUč!issik mr koUsistoťanžska dadoUc powolem kzakou:
penl teto knihh zr ZadUssl (Wiz Dxdiuariatxň lift od x 1863
wyUoš od 15 čchdua 1863 čislo 3648) Totež powoleUi ude:
leno jcxsti od chdest ďisixup koUsistoie Budčjowickeuůmdun


